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Godkännande av ändrad dagordning.
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Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut

§ 23

Rekryteringsprocess – kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef och HRchef; rutin

§ 24

Anvisning av medel för rekrytering av kommunchef

§ 25

Budgetuppföljning januari 2017.

§ 26

Ansökan om bidrag, Borgholms Cityförening.

§ 27

Budget 2017 – förändrade ramar

§ 28

Internbudget 2017 för kommunstyrelsen

§ 29

Budget 2017, Borgholms Slott.

§ 30

Anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i
fastigheten Höken.

§ 31

Anvisning av medel, vägunderhåll i Åkerhagen

§ 32

Anvisning av medel, Cykelställ, centrala Borgholm

§ 33

Ändring av beslut; begäran om medel för renovering av servicebyggnaden i
Böda hamn.

§ 34

Anvisning av ytterligare medel; renovering av servicehus, Byxelkrok.

§ 35

Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms
kommun.

§ 36

Begäran om tilläggsanslag 2017; utökade områden lokalvård och
mat/posttransporter.

§ 37

Upphandling fastighetsmäklare; godkännande av ska-krav.

§ 38

Upphandling lagringslösning; godkännande av ska-krav.

§ 39

Godkännande av kostnadstäckningsavtal för Halltorp 1:4 och Rödhaken 4
(Ölands Gymnasium)

§ 40

Svar på rapport – granskning av flyktingverksamheten Borgholms kommun

§ 41

Remiss – valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige.

§ 42

Motion (Ilko Corkovic S) – ett akut handlingsprogram med inriktning att vända
den negativa befolkningstrenden.

§ 43

Motion (Lasse Leijon SD) – upplåtande av plats för ett barn/ledamot.

§ 44

Motion (Lasse Leijon SD) – fria sjukresor till kommunens pensionärer

§ 45

Motion (Lasse Leijon SD) – tandvård till kommunens pensionärer.

§ 46

Motion (Per Lublin nÖP) – utbyte av kommunfullmäktiges smörgåsar till
kvällsmål som vid äldreboende.

§ 47

Motion (Lasse Leijon SD) - om halalslaktat kött.

§ 48

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

_____________________________
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§ 21
Godkännande av ändrad dagordning.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om två tillkommande ärenden:
Ansökan om bidrag, Borgholms Cityförening.
Anvisning av ytterligare medel, renovering av servicehus Byxelkrok.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående ändring.
_____________________________

§ 22

Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om
- representant i Trafikrådet är nu Hanna Olin Andersson som återkommit
från barnledighet.
- från möte med Integrationsrådet där kommunerna beslutade att öka sina
kommuntal för anvisningsbara platser för nyanlända 2017 för att hjälpa
Hultsfreds kommun. Nytt kommuntal för Borgholm är 28.
- ungdomssamordnare Agnes Berg och folkhälsosamordnare Jhenny Åhvik
har sina kontor på A-huset.
- rekrytering har påbörjats av fastighetsingenjör/förvaltare och två drifts-/
fastighetstekniker.
- kommande kommunchefsmöte där frågor om kommande bildande av
kommunalförbund, RUS, bostadsbyggande, integration och beslut rörande
O1 och O2 kommer att lyftas.
Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att vad gäller bildande av kommunalförbund bör kommunens representant lyfta vikten av att arbeten anordnas
även i de kommuner där det i dagsläget inte finns några regionala jobb.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar
- att Bovieran meddelat att de kommer att gå till styrelsen för beslut om
byggstart då 33 avtal av 35 nu har tecknats.
- om kommande byggmöte 7 mars klockan 14:00-17:00 som anordnas i
Folkets Hus. Inbjudan skickas under morgondagen.
Stig Bertilsson (C) lyfter fråga om prioritering av renovering av väg 136 i
regionala trafikplanen som besvaras av ordförande Ilko Corkovic (S).
Bertil Lundgren (MP) framför önskemål om återrapportering gällande cykelprojektet Fyr till Fyr.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen tillsammans med informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar
att

till kommande sammanträde bjuda in
- representanter från Trafikverket för information om regionala transportplanen,
- projektledare Bo Thoor för information om cykelprojektet, samt
- turistchef Staffan Smedfors för information om turismverksamheten.

_____________________________

§ 23

Dnr 2017/39-023 KS

Rekryteringsprocess kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef och
HR-chef; rutin
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-07 § 64 informerade HR-chef Ann Nilsson om att en rutin för rekrytering av kommunchef, förvaltningschefer, HR-chef och ekonomichef som tydliggör olika de
olika stegen samt alla olikas roller i processen, håller på att tas fram.
Vid sammanträde 2017-02-13 redogjorde HR-chef Ann Nilsson för det färdiga förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-13 § 66
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Till dagens sammanträde finns upprättat förslag till rekryteringsprocess, som
är framtagen med stöd av antagna delegationsordningar; Kommunstyrelsens
delegationsordning (antagen KS 2014-06-10) och Delegationsordning personalfrågor (antagen 2016-09-27).
Yrkanden
Bertil Lundgren (MP) yrkar att kravprofilen ska kommunstyrelsen i sin helhet
ta ställning till.
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till framtaget förslag och att kravprofilen ska
förankras hos kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar Lundgren om han kan ställa sig bakom ordvalet att kravprofilen ska förankras hos kommunstyrelsen, vilket Lundgren godkänner.
Ordföranden konstaterar därmed att det finns ett förslag till beslut samt ett tilllägg gällande kravprofilen.

Justerandes sign
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Proposition - tillägg
Vid propositionsställande gällande kravprofilen, finner ordföranden att kravprofilen ska förankras hos kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta framtagen rutin gällande Rekryteringsprocess av kommunchef,
förvaltningschef, ekonomichef och HR-chef.

att

framtagen kravprofil ska förankras hos kommunstyrelsen innan rekryteringen påbörjas, förankringen kan ske digitalt genom e-post.

_____________________________

§ 24

Dnr 2017/28-023 KS

Anvisning av medel för rekrytering av kommunchef
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24 § 4 att personalavdelningen ska
genomföra en rekrytering av kommunchef med hjälp av ett externt rekryteringsföretag. Till detta saknas budgeterade medel.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-01-31 redogjorde
redogör HR-chef Ann Nilsson för ärendet. Upphandlingen kan ske genom direktupphandling. Kriterier för urval är erfarenhet, referenser, genomförande
och pris. Varje del har lika värde vid bedömning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut om tilldelning 13 februari kl 15:00.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 31 kommunstyrelsen besluta
att tilläggsbudgetera 250 000 kronor för anlitande av extern rekryteringsfirma för rekrytering av kommunchef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-13 § 67
att tilldela anbudsgivare Mercuri Urval rekryteringsuppdraget under förutsättning att kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar 250 000 kronor.
Vid dagens sammanträde informerar kommunsekreteraren att ärendet ska
rubriceras och behandlas som anvisning av medel.
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till förslaget att anvisa 250 000 kronor för
rekryteringen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 250 000 kronor för rekryteringen inom kommunstyrelsens budgetram 2017.

_____________________________
§ 25

Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning januari 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för kommunens budgetuppföljning januari
månad varvid framgår att:
Resultatet uppgår till plus 3,9 mkr efter en månad. Driftredovisningen är positiv
för perioden.
Likviditeten
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 50k,2 vilket är
en minskning med 3,2 mkr i jämförelse med december månad. Likviditeten för
utgången av januari är 79,2 mkr och har ökat med 20,1 mkr sedan december.
Inbetalningar från migrationsverket 26 mkr och momsersättning för december
5,5 mkr förbättrade likviditeten avsevärt under januari.
Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 45 560 tkr
under 2017. De investeringar som är gjorda under månaden är byte av uppvärmning och fönster Köpingsviks skola, lekutrustningar skolgårdar och evakuering av hemtjänsten Ekbacka, totalt 632 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
_____________________________
§ 26

Dnr 2017/32-048 KS

Ansökan om bidrag, Borgholms Cityförening.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-01-31 informerade representanter från Borgholms Cityförening om projektansökan som de
kommer att lämna in till kommunen. Projektet syftar till att fortsätta det arbete
som påbörjades under firandet av Borgholm 200 år och att genomföra arrangemang över hela år 2017. Ansökan kommer att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett senare tillfälle.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

7 (37)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

21-48

I ansökan inkomman 2017-02-01 framgår att Borgholms Cityföreningen ansöker om 600 tkr. Av ansökan framgår två olika alternativ; Plan A där förutsättning är medfinansiering med 600 tkr och Plan B där förutsättningen är
medfinansiering med 200 tkr enligt överenskommet samarbetsavtal.
I tjänsteskrivelse 2017-02-23 föreslår ekonomiavdelningen att bidrag beviljas med 100 tkr. Förutsättningen för medfinansieringen är att denna ska avses av kommunen prioriterade aktiviterer. Resterande del bör kunna finansieras via intäkter från stödmedlemmar, sponsorer med flera. Bidrag är en engångsutbetalning under 2017.
Av skrivelsen framgår att Borgholms Cityförening hos kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ansökt om 50 tkr avseende ”Barn- och familjeunderhållning för barn och barnsliga själar”. Beräknad kostnad för projektet är 200
tkr.
Enligt samarbetsavtal KS § 232/15 med Framtid Borgholm ska Borgholms Cityförening, Borgholms Fastighetsägarförening och Borgholms kommun finansierar med 200 tkr vardera, totalt 600 tkr. Samarbetsavtalet gäller till 201712-31.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28 behandlades ärendet
om bidrag till Borgholms Cityförening.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28
att bidrag beviljas med 250 tkr, varav 150 tkr ska finansieras av intäkter från
parkeringsavgift bakom kyrkan,
att bidraget är ett engångsbidrag för år 2017.
att bidraget förutsätter att föreningen arbetar aktivt för att hitta andra
finansieringsmöjligheter.
att överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-28 för
slutligt beslut.

Yrkande
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget och att finansering sker inom ram.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign

att

bevilja 250 tkr i bidrag till Borgholms Cityförening.

att

bidraget betalas ut först efter att föreningen inkommit med ekonomisk
redovisning över kommunens medfinansiering 2016.

att

kommunens bidrag ska gå till aktiviteter som befrämjar besöksnäringen.
Utdragsbestyrkande
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att

finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram 2017.

att

bidraget är ett engångsbidrag för år 2017.

att

bidraget förutsätter att föreningen arbetar aktivt för att hitta andra finanseringsmöjligheter.

Vidare konstateras att enligt kommunstyrelsens beslut § 232/15 ställer sig
kommunen positiv till att teckna liknande samarbetsavtal med företagareföreningar från andra delar av kommunen där viljan för medfinansiering finns.
_____________________________
§ 27

Dnr 2016/126-041 KS

Budget 2017 – förändrade ramar
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för ärendet.
Efter att kommunfullmäktige beslutade om ramar har justeringar gjorts i fördelning av teknisk service, det vill säga kost, lokalvård, lokalhyra och media. Även en omfördelning av el-kostnader har gjorts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 38 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslag till nya ramar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna nya budgetramar enligt följande:
Beslutade ramar

Socialnämnden

268 646 000

266 551 504

Utbildningsnämnden

168 591 000

171 654 311

Kommunstyrelsen

134 274 000

133 275 953

12 661 000

12 690 232

Bostadsanpassningen

1 500 000

1 500 000

Överförmyndare/revision

1 542 000

1 542 000

587 214 000

587 214 000

Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt verksamheter
_____________________________
Justerandes sign

Nya ramar

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2017/27-041 KS

Internbudget 2017 för kommunstyrelsen
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för framtaget förslag till internbudget för
kommunstyrelsen 2017.
Förslaget är framtaget utifrån utfall 2016, beslutade avvikelser från 2016 års
budget, tillkommande verksamheter utifrån antagen budget 2017 och övriga
av kommunstyrelsen fattade beslut samt reserverade medel för återkommande bidrag, projekt, medfinansieringar m m. En förändring består i att
budget för folkhälsosamordnare (1100-9222) ska ökas från 140 tkr till 280 tkr
och finansieras med ökad budgeterad intäkt för mark- och exploatering
(1100-2155).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 39 kommunstyrelsen
att godkänna framtagen internbudget för år 2017.

Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen även beslutat att anvisa 250
tkr för rekrytering av kommunchef och 250 tkr till bidrag Borgholms Cityförening finansieras inom budgetram 2017, då det inte finns några oreserverade
medel i förslag till internbudget.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor på de olika budgetposterna, vilka
besvaras av t f ekonomichef Linda Kjellin.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna framtagen internbudget för år 2017.

_____________________________

§ 29

Dnr 2017/26-041 KS

Budget 2017, Borgholms Slott.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för framtaget förslag till internbudget för
Borgholms Slott 2017.
Förslaget är framtaget utifrån utfall 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 34 kommunstyrelsen
att godkänna framtagen internbudget för år 2017.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa budget 2017 för Borgholms Slott.

_____________________________

§ 30

Dnr 2016/37-298 KS

Anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-21 § 132
att godkänna framtaget förslag på lokallösning för socialförvaltningens
administration i fastigheten Höken.
att projektering påbörjas och därefter påbörja framtagande av förfrågningsunderlag, kostnaden tas av tidigare anvisade 2 mkr som förts över från
2015.
att investeringsobjektet inarbetas i förslag till 2017 års investeringsbudget.
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på ersättningslokaler för arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen.
Enligt gällande upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen besluta om skallkrav och arbetsutskottet om tilldelningsbeslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 § 198 att godkänna redovisade
skall-krav för upphandling av lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken.
I tjänsteskrivelse 2017-01-20 föreslår kommunledningskontoret arbetsutskottet att tilldela den leverantör som uppfyller de för projektet ställda kraven
för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris samt föreslå kommunstyrelsen att anvisa projektet totalt 17,1 mkr ur investeringskontot för fastigheter, ny- om- och tillbyggnad i investeringsbudget 2017 samt att besluta
om tilldelningsbeslut och att hos kommunstyrelsen begära anvisning av 200
tkr till socialförvaltningen för inköp av inventarier.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-01-26 redogjorde fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet och inlämnad tjänsteskrivelse enligt följande:
Utvärdering av inkomna anbud är klar gällande upphandling av totalentreprenad för ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen i fastigheten Höken 2,
Borgholm är klar och tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2017-01-26.
Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling. Annonsering
skedde via TendSign 2016-12-13 – 2017-01-19 och tre anbud har inkommit.
Justerandes sign
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Anbudsgivare 2 och 3 uppfyllde förfrågningsunderlagets ställda krav. Anbudsgivare 1 hänvisade till att anbudet gällde med hänvisning till tre reservationer vilket inte är förenligt med LOU. Anbudsgivarna nedan rangordnas efter
lägst angivna pris:
1. 12 987 000, förkastas p.g.a. reservationer i anbudet
2. 14 960 000 kr
3. 15 640 000 kr
Anbudsgivare 2 och 3 uppfyllde förfrågningsunderlagets ställda krav.
Upphandlingens förutsättningar
AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande;
Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden eller reducera omfattningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller politiska beslut inte kommer till stånd.
Att lägsta anbud anses konkurrensutsatt och att medel avsätts av kommunstyrelsen för entreprenaden. Kostnader som åsamkats anbudsgivare vid avbruten upphandling ersätts ej.
Kommunledningskontorets bedömning
Anbudsnivån bedöms som rimlig i förhållande till projektets omfattning och
den rådande högkonjunkturen i byggbranschen. Den totala projektkostnaden
utifrån det föreslagna anbudet beräknas ge ett kvadratmeterpris på 11 634
för ombyggnad, underhålls- och energiåtgärder. En kostnadsberäkning för
hela fastigheten inkl. köp och lokaler för IT, hamnar priset på 10 000 kr/m2,
att jämföra med det tidigare framtagna förslaget för Kamelen på 17 000
kr/m2.
Bedömningen är att underhållskostnaden är en stor del av entreprenadkostnaden, ca 8-10 mkr.
Projekteringskostnadernas fördelning:
Projektering
561 000 kr
Entreprenad
14 960 000 kr
Byggherrekostnad
30 000 kr
Oförutsedda kostnader 10 % 1 551 000 kr
Total kostnad
17 102 000 kr
Inventariekostnad

200 000 kr

Konsekvensanalys
Beslut om att inte genomföra projektet innebär att socialförvaltningen stannar
kvar i lokaler som inte är anpassade till antalet anställda. Dessa uppfyller inte
arbetsmiljölagen gällande bland annat ventilation och säkerhet. Vidare konsekvens är att Arbetsförmedlingen stannar som hyresgäst i fastigheten
Höken. Deras uttalade krav på att fastigheten ska uppfylla krav på arbetsmiljö gör att omfattande upprustning av fastigheten måste göras.

Justerandes sign
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Beslut om att genomföra projektet medför att
- Socialförvaltningens administration erbjuds ändamålsenliga och energieffektiva lokaler
- Arbetsförmedlingen kan erbjudas ersättningslokaler i Kamelen.
Kommunstyrelsen har för projektet redan anvisat 2 mkr, av detta har projekteringskostnaden på 561 tkr använts och belastat resultatet 2016. Ytterligare
medel som krävs för att genomföra projektet är därmed 15 065 000 kronor
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-26 § 26
att under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar finansiering, tilldela
uppdraget till den leverantör som uppfyller de för projektet ställda kraven
för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris.
att föreslå kommunstyrelsen att anvisa projektet 15 065 000 kronor samt för
inventarier 200 000 kronor.
I tjänsteskrivelse 2017-02-22 förtydligar t f ekonomichef att kommunfullmäktige 2016-11-21 § 185, i samband med antagande av verksamhetsplan med
budget 2017 samt plan 2018-2018, beslutade om investeringsbudget för
2017 om 45 560 tkr. Härav avsåg 19 425 tkr ”Fastigheter, ny- om- och tillbyggnation”.
I investeringsbudgeten beslutade kommunfullmäktige godkänna ett antal projekt inom Fastigheter, ny- om- och tillbyggnation. Höken var ett av de beslutade projekten för 2017.
I investeringsbudget 2016 var det budgeterat 1 982 tkr och redovisade kostnader var 561 tkr. Resterande del tas upp för beslut för överföring mellan
2016 och 2017.
I budget 2017 beslutades bland annat följande att-satser:
att anta föreslagen investeringsram för år 2017 och föreslagna projekt samt
investeringsplan för 2018-2021.
att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Ärendet vad gäller beslut om investeringsprojekt Höken har alltså delegerats
till kommunstyrelsen då det finns medel tillgängliga i investeringsbudgeten.
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag samt att beslutet
ska fattas av kommunstyrelsen.
Stig Bertilsson (C) och Marcel van Luijn (M) yrkar att ärendet ska avgöras i
kommunfullmäktige.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; att bifalla förslaget
och fatta beslut i kommunstyrelsen samt att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

13 (37)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

21-48

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
beslutet att bifalla arbetsutskottets förslag och att beslutet ska fattas i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med delegation från kommunfullmäktige,
att

anvisa 15 065 000 kronor till ombyggnation samt 200 000 kronor till
inventarier för socialförvaltningens räkning, inom investeringsprojektet
Höken, lokallösning för socialförvaltningens administration.

Deltagande i beslutet
Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) deltar inte i beslutet.
Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)
Lasse Leijon (SD) reserverar sig mot beslutet
Protokollsanteckning
Sofie Loirendal (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) (BILAGA 2)
_____________________________

§ 31

Dnr 2016/265-312 KS

Anvisning av medel, vägunderhåll i Åkerhagen
En skrivelse angående behov av åtgärder på vägarna i Åkerhagen i Borgholm inkom 2016-12-19. Servicechef Hans Johannesson redogör vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-07 för den inventering
som har gjorts:
1. Gång- och cykelvägarna (GC) totalt 575 m inom området, är i mycket dåligt skick. Vägarna är också alldeles för smala för att kunna fylla sin funktion. Urgrävning samt breddning är en förutsättning för att få rätt funktion
på GC-vägarna i området. Beräknad kostnad: 460 000:2. Avsaknad av trottoarer, totalt 300m, på Åkerhagsvägen genom Slottsskogen samt från Viktoriagatan fram till Ölands gymnasium på vägens västra
sida.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-07 § 57 kommunstyrelsen besluta
att anvisa 460 tkr till att upprusta befintliga GC-vägar vid Åkerhagsvägen.
att resterande åtgärder gällande trottoarer i Åkerhagen hanteras i den långsiktiga planeringen
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 460 tkr till att upprusta befintliga gång- och cykelvägar vid
Åkerhagsvägen ur investeringsbudget 2017 projekt Infrastruktur.

att

resterande åtgärder gällande trottoarer i Åkerhagen hanteras i den
långsiktiga planeringen.

_____________________________

§ 32

Dnr 2016/247-012 KS

Anvisning av medel; Cykelställ, centrala Borgholm
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-15 § 398 att uppdra
till servicechef Hans Johannesson att ta fram kostnadsförslag för samt förslag på utformning av cykelställ och placering samt möjlighet att pumpa
cyklar i centrala Borgholm.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-07 återrapporterade servicechef Hans Johannesson förslag på placering och kostnad för
cykelställ. Cykelställ framför kyrkan, vid stadshuset och vid turistbyrån skulle
ge 111 cykelplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-02-07 § 56 kommunstyrelsen besluta
att avsätta 70 tkr exklusive arbetskostnad till cykelställ samt två cykelpumpar enligt ovan. Medel anvisas ur investeringsbudgeten för gata-park.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 70 tkr exklusive arbetskostnad till cykelställ samt två cykelpumpstationer enligt förslag. Medel anvisas ur investeringsbudgeten
för gata-park.

_____________________________
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Dnr 2016/248-846 KS

Ändring av beslut; begäran om medel för renovering av servicebyggnaden i Böda hamn.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 § 194
att anvisa medel (beräknat till 1 988 000 kronor) till renovering av servicebyggnaden i Böda Hamn.
att investeringen ska belasta 2016 års resultat.
att uppdra till Borgholm Energi AB att fortsätta projektering och ansökan om
byggnadslov.

I tjänsteskrivelse 2017-01-24 redogör Borgholm Energi fastigheter gruppchef Tobias Selldén för ärendet.
Borgholm Energi fastigheter har av kommunen fått i uppdrag att utreda möjligheter gällande om/tillbyggnad alternativt nybyggnad, av servicebyggnad i
Böda hamn.
Tidigare beslut i detta ärende (KS §1 94/16) har tagits endast med hänsyn till
den faktiska byggkostnaden. Denna skrivelse redogör för de tillkommande
kostnader i form av byggherrekostnader, ÄTA, option samt viss justering av
grundpriset nybyggnad på grund av ändrade förutsättningar i utförande.
Beslutsunderlag alternativ 1 el-panna + accum.tank
(grov kostnadskalkyl)
Nybyggnad servicehus (inkl rivning befintligt)
Med uppvärmningssystem elpanna
ÄTA och byggherrekostnader
Totalt:
Option: lås– och duschbetalningssystem
Totalt med option:

2 013 000 kr
310 000 kr
2 323 000 kr
120 000 kr
2 443 000kr

Beslutsunderlag alternativ 2 värmepump luft-vatten
(grov kostnadskalkyl)
Nybyggnad servicehus (inkl rivning befintligt)
Med uppvärmningssystem värmepumplösning
ÄTA och byggherrekostnader
Totalt:
Option: lås– och duschbetalningssystem
Totalt med option:

2 183 000 kr
325 000 kr
2 508 000 kr
120 000 kr
2 628 000 kr

Efter besök på plats och genomgång av befintlig servicebyggnad föreslår
Borgholm Energi att befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny servicebyggnad. Befintlig byggnad är i väldigt dåligt skick och uppfyller inte de krav
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som ställs idag. En om- och tillbyggnad av befintlig byggnad skulle medföra
svårigheter att uppfylla krav gällande tillgänglighet, standard, energi och miljökrav samt ur ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Konsekvensanalys
En nybyggnation av servicehus medför en långsiktig hållbar lösning. Förslaget som bifogas smälter mycket bra in i hamnbilden och kommer att ge ett
mervärde för hamnverksamheten och turistnäringen.
Utredning har gett att tidigare tanke på att komplettera byggnaden med solceller inte i detta fall är ett rimligt alternativ ur ekonomisk synvinkel.
Vi har också tittat på en lösning med bergvärme men konstaterat att pga hög
investeringsnivå samt att tekniken gällande värmepumpar idag är väl utvecklad inte ser detta som en rimlig lösning.
Alternativ 2 med värmepump luft-vatten är den lösning som ur miljö- och
ekonomisk driftsynpunkt som jag rekommenderar.
Option gällande lås- och duschbetalningssystem är ur mediaförbruknings–
och driftperspektiv en lösning som anses lönsam på relativt kort sikt.

Vid dagens sammanträde redogör fastighetsförvaltare Valentin Folkemark
och fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet, som nyligen är överlämnat till
kommunens fastighetsorganisation från Borgholm Energi fastigheter.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar att solfångare ska anläggas i samband med ombyggnationen.
Peder Svensson (C) yrkar att solfångare ska anläggas och att de föreslagna
glaspartierna ska tas bort.
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till alternativ 2.
Ordföranden konstaterar att det finns förslag att bifalla alternativ 2, samt tillläggsyrkanden att anlägga solfångare och att ta bort glaspartierna, vilka ska
ställas under proposition.
Proposition – solfångare
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
förslaget.
Solfångare ska därmed anläggas i samband med ombyggnationen.
Proposition – glaspartier
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill behålla glaspartierna.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill behålla glaspartierna röstar ja. Den som vill ta bort glaspartierna röstar nej.
Ja – 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 2
Avstår - 3
Stig Bertilsson (C)
Marcel van Luijn (M)
Peder Svensson (C) Thomas Johnsson (M)
Lasse Leijon (SD)

Glaspartierna ska därmed behållas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av tidigare beslut § 194/2016
att

godkänna alternativ 2 för ombyggnation av Böda Servicebyggnad.

att

godkänna tillkommande kostnad för solfångare enligt kommunstyrelsens viljeyttring.

Protokollsanteckning 1
”Vi Moderater tycker att detta ärende har sköts på ett dåligt sätt med bristfälligt och otydligt beslutsunderlag.
Tidigare reserverade vi oss beslutet eftersom en hamnutredning är på gång
som ska ge svar på frågor kring underhållsbehov och framtida investeringar.
Vid tidigare förslag gällande investeringar i kommunens hamnar har
ovanstående argumentet används även av majoriteten. Tanken är ju att
hamnutredningen ska ge en helhetsbild som kommer att göra det enklare för
beslutsfattare att prioritera de olika åtgärderna.
Vi tycker dessutom att beslutsunderlaget är bristfälligt på flera punkter:
- Ärendet beskrivs som Begäran om medel för renovering av servicebyggnaden i Böda hamn, trots att det handlar om nybyggnation och inte om renovering.
- I beslutsunderlaget nämns inte att byggnaden är i så dåligt skick att den
inte går att använda under nästa säsong. Denna information fick vi vid sittande bord, dock verkar det finnas en viss osäkerhet kring detta.
- En budgetkalkyl på 1 988 000 kronor har ersatts av en kalkyl på 2 628 000
kronor. Samtliga byggprojekt under den senaste tiden har visat sig väsentligt mycket dyrare än kalkylerat, t ex Runstens förskola, Byxelkroks servicebyggnad, IT-avdelning Höken, HVB-hem Ekbacka, Borgholms inre
hamn, Societetsbryggan, Strömgården och inte minst socialförvaltningens
lokaler Höken.
Vi ser gärna ett helhetsgrepp när det gäller hamnarna i Borgholms kommun.
Frågor som behöver svar är t ex: Vad är dagens driftkostnader och intäkter?
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Vilka hamnar ska vi satsa på? Vilken prioritering? Hur ska servicen se ut?
Vilka arrendatorer, driftsformer vill vi ha?
Eftersom vi inte vill riskera att Böda hamn kommande säsong står utan fungerande servicebyggnad beslutade vi att inte lägga ett motförslag eller reservera oss mot detta beslut. Samtidigt känns det väldigt otillfredsställande att
mångmiljonbeslut i Borgholms kommun tas på bristfälligt och otydligt beslutsunderlag – trots upprepade löften om förbättring.
Marcel van Luijn och Thomas Johnsson, Moderaterna”

Protokollsanteckning 2
”Dags för översyn om när vi ska ta in synpunkter från intressenter i processer
Till skillnad från renoveringen av Byxelkroks servicebyggnad har våra tjänstemän tack och lov sett till helheten av byggnadens skick och gjort bedömningen att det är billigare att bygga nytt än att renovera.
Det vi i politiken inte har haft kännedom om när det gäller Böda hamn är att
hamnkapten i flera år ska ha påpekat just bristerna på servicebyggnaden.
Och dessvärre verkar inte processerna fungerat bra när det gäller att spela in
de intressenter som kan vara av betydelse när det gäller funktioner för huset,
i det här fallet den ideella föreningen Böda och Böda hamns utveckling. En
förening som för flera år sedan varit på en studieresa tillsammans med kommun på Bornholm och varit lovade att få vara med när det gäller utvecklingen
av servicehuset.
Det är viktigt att arkitekten redan från början har information om vilka behov
som föreligger. Och just eftersom inte rätt personer fått komma till tals känns
det som vi i Kommunstyrelsen lägger oss i löjliga detaljer för huset, vilket
också självklart fördyrar. Vår förhoppning är att vi tittar på processerna om
vilka intressenter som bör få vara med inför sådana här beslut så att vi får
med helheten och de behov som verkligen finns.
Framtid Öland Sofie Loirendal och Annette Hemlin”
_____________________________

§ 34

Dnr 2016/43-555 KS

Anvisning av ytterligare medel; renovering av servicehus, Byxelkrok.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-22 § 51
att avsätta 500 000 kronor för renovering av servicebyggnaden i Byxelkrok i
2016 års investeringsbudget Ospec fastigheter.
Vid dagens sammanträde lyfts ärendet då det visat sig att det finns ytterligare
renoveringsbehov, bland annat läckande tak.
Justerandes sign
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Fastighetsförvaltare Valentin Folkemark redogör för ärendet som nyligen
överlämnats till kommunens fastighetsorganisation från Borgholm Energi fastigheter. Då ärendet brådskar bör kommunstyrelsen delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om investeringen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att medel ianspråktas ur investeringsbudget 2017.

att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om beloppsnivå.

_____________________________

§ 35

Dnr 2016/92-048 KS

Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms kommun.
Borgholm Energi beslutar 2016-12-14 § 174
att äska extra anslag i 2017 års budget med 150 000 kronor hos kommunstyrelsen till förstuiden av hamnverksamheten.
Av beslutet framgår att budgeten är upparbetad och kommer att räcka 2016.
Med den inriktning och de avgränsningar som styrgruppen har beslutat om
så behövs extra anslag för 2017 års budget.

I tjänsteskrivelse 2017-02-20 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om
tilläggsbudget ska avslås och att färdigställandet av rapporten ska finansieras av intäkter inom hamnverksamheten.
Av skrivelsen framkommer att efter Styrgruppens avstämningsmöte har
framkommit att budget är upparbetad och kommer att räcka 2016. Med den
inriktning och de avgränsningar som Styrgruppen har beslutat om så behövs
extra anslag för 2017 års budget. Styrelsen föreslår att projektledare Torbjörn
Cederholm avrapporterar på styrelsemötet i februari 2017. Rapportdokument
samt ekonomirapport redovisas Q12017.
Efter styrgruppens senaste möte anses det finnas tillräckligt underlag för färdigställande av förstudien.
Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda,
Sandvik och Kårehamn medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i
privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen. Det finns behov
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av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska
ställningstaganden kan utredas.
Borgholm Energi AB är beställare av projektet “Förstudie rörande Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar, driftsformer och organisation.” Beställaren representeras i projektet av en styrgrupp som på beställarens uppdrag fattar alla beslut i projektet, undantaget godkännande av
projektleverans. Till projektledare har utsetts Torbjörn Cederholm. Projektledaren har gjort avrapporteringar vid två tillfällen gällande informationsinsamling och avgränsningar.
Förstudien ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål,
driftsformer och organisation. Projektledaren ska ta fram en projektplan och
projektstart sker när projektplanen godkänns av styrgruppen. I styrgruppen
ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens ordförande
Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL),
Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL) och servicechef
Hans Johannesson.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-22 § 134
att bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för genomförande
av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för resultatet 2016.

Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till tilläggsbudget.
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på tilläggsbudget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill bifalla
tilläggsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla Borgholm Energi AB:s begäran om tilläggsbudget om 150 tkr
inom 2017 års resultat.

_____________________________
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Dnr 2016/268-043 KS

Begäran om tilläggsanslag 2017; utökade områden lokalvård och
mat/posttransporter.
Borgholm Energi AB föreslog 2016-12-14 § 177 föreslå kommunstyrelsen
att utöka budget 2017 för lokalvård samt mat/posttransporter till en totalsumma av 523 025 kronor.
Av beslutet framgår att kommunen har utökat med lokaler för förskolor och
skolor i kommunen, vilket medför en utökning av lokalvårdstjänster, postturer
samt matkörning.
Paviljongen Åkerbo
156 658 /år
Norrleken Åkerbo
10 880 /år
Eken Åkerbo
52 220 /år
Fyrtornet Borgholm
97 911 /år
Rödhaken Borgholm
130 548 /år
Posttur Rödhaken/Fyrtornet
7 308 /år
Mattransport Runsten/Rödhaken/Fyrtornet 67 500 /år
Totalsumma
523 025 kronor/år
I tjänsteskrivelse 2017-02-16 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om
tilläggsanslag avslås. Kostnader för lokalvård avseende paviljongen i Åkerbo
samt paviljongen Rödhaken, totalt 287 206 kronor/år finansieras inom statsbidrag ”välfärdsmiljarder” som tilldelats kommunen. Resterade del bör tas
inom utbildningsförvaltningens befintliga budgetram.
Kostnader avseende lokalvård och mat- och postturtransporter har under år
2016 tagits inom utbildningsförvaltningens ram samt till viss del finansierats
av statsbidrag. Det är därmed inga nytillkomna lokaler och borde har hanterats i budgetberedningen inför budget 2017.
Borgholms kommun har tilldelats del av statsbidraget ”välfärdsmiljarder” och
under 2016 beslutades att en del av dessa skulle användas till hyra och drift
av paviljonger vid Åkerboskolan samt förskolemoduler i centrala Borgholm
som benämns Rödhaken. Dessa paviljonger leasas under perioden 20162019.
Ordföranden konstaterar att det endast finns tjänstemannaförslag att avslå
tilläggsäskandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå Borgholm Energi ABs begäran om tilläggsanslag till lokalvård
och mat/posttransporter.

_____________________________
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Dnr 2017/48-055 KS

Upphandling fastighetsmäklare; godkännande av ska-krav.
Vid dagens sammanträde redovisar t f ekonomichef Linda Kjellin förslag på
ska-krav och utvärderingskriterier inför kommande upphandling av fastighetsmäklartjänster. Upphandlingen ska genomföras med avtalstid på 2+1+1
år med start efter undertecknade avtal.
Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslagna ska-krav.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner följande ska-krav till upphandling av fastighetsmäklartjänst:
Omfattning
Beställaren avser att upphandla sedvanliga fastighetsmäklartjänster inklusive
värdering. Beställarens innehav av tomter, bostadsrätter, bostadshus, hyresfastigheter, industrifastigheter och andra byggnader omvärderas löpande. I
samband med detta avropas fastighetsmäklartjänster. Fastighetsmäklartjänster omfattar följande kategorier:
1. Småbostadsfastigheter
2. Obebyggda fastigheter
3. Bostadsrätter
4. Jordbruksfastigheter
5. Hyresfastigheter
6. Kommersiella Fastigheter
Leverantören sköter all löpande kontakt med intressenter, ansvarar och bekostar all marknadsföring, hanterar alla visningar, tar fram allt material så
som objektsbeskrivning samt framtagande av köpehandlingar inför kontrakt
samt tillträde mm.
Beställaren förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen leverantören är skyldig att leverera beställarens verkliga behov.
Beställaren förbehåller sig rätten att under pågående försäljning när som
helst avbryta. Vid avbrytande utgår endast grundarvode. Ingen ersättning utöver grundarvode utgår om objektet inte säljs.
Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla mäklartjänster separat för objekt med ett uppskattat värde på mer än 10 miljoner sek eller vid komplexa
fall.
Ska-krav
• Leverantören ska till anbudet bifoga en enklare företagsbeskrivning
• Leverantören bör ha god lokal- och marknadskännedom, anbudet ska innehålla en beskrivning angående detta.
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• Leverantören ska ha tillräcklig yrkesmässig erfarenhet för att utföra uppdraget.
• Leverantören ska ansvara för att fastigheten beskrivs på rätt sätt och är i
ett sådant skick som anges i annonsen
• Leverantören ska bifoga referensförteckning över tre (3) tidigare uppdrag
respektive kategori 1-3 som gjorts under de tre senaste åren.
• Leverantören ska bifoga en beskrivning av innehåll i standardmarknadsföring samt beskriva vad som kan erbjudas utöver.
• Leverantören ska bifoga presentationsmaterial från tidigare försäljning vilket innefattar detaljerad information om energiredovisning, objektsbeskrivning mm
• Leverantören ska ha en sådan ekonomisk stabilitet och finansiell styrka att
han kan upprätthålla ett långsiktigt ramavtal med beställaren. Som utgångspunkt för bedömning av ekonomisk stabilitet och finansiell styrka
gäller att entreprenören riskklassificering/rating enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget Credit Safe AB inte får understiga 40 (kreditvärdig).
• Leverantören ska förhålla sig till förhållandena enligt 10 kap 1 § LOU och
10 kap 2 § LOU annars kommer anbudsgivaren att uteslutas från att
kunna ingå ramavtal.
• Leverantören ska ha registrerade fastighetsmäklare och registrerade hos
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registerings– skatte– och avgiftsskyldigheter.
• Leverantören ska följa och tillämpa de lagar, författningar, tillämpningsföreskrifter och övriga anvisningar som gäller för branschen.
Utvärderingskriterier
Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer
att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier:
Arvode
- I de angivna arvodena innefattas samtliga kostnader för försäljningen.
Ingen ersättning utöver detta ges och inte heller för försäljningsobjekt som
ej säljs. Arvoden viktas och utvärderas olika mellan kategorierna 1-3.
Marknadsföring
- Marknadsföringen innefattar tidigare försäljning av fastigheter. I bedömningen värderas hur försäljningen presenteras, samt kontaktnät
Presentationsmaterial
- Presentationsmaterialet innefattar en mer detaljerad information kring tidiJusterandes sign
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gare försäljning av fastigheter. I detta kriterium ska leverantören kunna
uppvisa en energiredovisning, objektbeskrivning samt beskriva vilka omständigheter man tagit i hänsyn vid den tidigare värderingen.
Tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med
antagen upphandlingspolicy.
_____________________________

§ 38

Dnr 2017/49-059 KS

Upphandling lagringslösning; godkännande av ska-krav.
I tjänsteskrivelse 2017-02-21 redogör IT-chef Niklas Palmqvist för kommande upphandling av lagringslösning åt de båda Ölandskommunerna. Skakraven och tilldelningsbeslut ska godkännas av båda kommunerna.
Befintliga lagringslösningar är 4 år och supporten från leverantören upphör.
Av ska-kraven framgår krav för:
- teknisk kravspecifikation
- hårdvara primär och sekundär
- NAS- och VmWarefunktionalitet
- snapshots
- kopiering till sekundär lagring
Andra krav som ska beaktas:
- vite vid försenad leverans.
- leverans.
- utbildning.
- support.
Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till föreslagna ska-krav.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna framtagna ska-krav för upphandling
lagringslösningar.
_____________________________
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Dnr 2017/15-612 KS

Godkännande av kostnadstäckningsavtal för Halltorp 1:4 och Rödhaken
4 (Ölands Gymnasium)
I tjänsteskrivelse 2017-01-12 föreslår gruppchef Tobias Selldén, Borgholm
Energi fastigheter, att kommunen godkänner och undertecknar framtaget avtal gällande kostnadstäckning för Halltorp 1:45 och Rödhaken 4.
Genom att ändra tidigare lokalförsörjningsavtal till rena lokalhyresavtal gällande Halltorp 1:4 och Rödhaken 4 till rena lokalhyresavtal med ett fastställt
m²-pris grundat på de faktiska hyreskostnader som gymnasieförbundet har
debiterats. Resterande del gällande övriga kostnader som: drift, bolagsgemensamma kostnader, avskrivningar m m som tidigare har debiterats kommunen av bolaget styrs istället via det kostnadstäckningsavtal som bifogas
denna skrivelse.
Borgholm Energi fastigheter har utgått från 2016 års nivå, denna nivå har
godkänts av gymnasieförbundet. Se kostnadsuppställning debitering gymnasieförbundet nedan:
2014
2015
2016

Per/mån
230 148
217 562
211 517

Per/år
2 761 776
2 610 744
2 538 204

Resultatet rent ekonomiskt kommer att hamna på samma nivå som 2016
men hanteringen av fakturering och administration kommer att förenklas väsentligt för bolaget.

I tjänsteskrivelse 2017-02-20 föreslår ekonomiavdelningen att avtalet godkänns i och med att resultatet rent ekonomiskt kommer att hamna på samma
nivå som 2016 men hanteringen av fakturering och administration kommer
att förenklas för bolaget.
Av skrivelsen framgår att kostnaden för Borgholms kommun under 2016 var
1 336 tkr samt att en kredit inväntas 51 tkr.
Gymnasieskolan 2016
Jan-dec
Intäkter
-4 086 408
Driftskostnad
902 015
Halltorp
1 889 330
Avskrivning
690 372
Ränta 1,30%
163 982
Borgensavgift
168 999
Bolagsgemensamt
220 364
SUMMA
-51 347

Justerandes sign
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Nedan är beräkningen efter att ett nytt avtal tecknats mellan Borgholm Energi
AB och Kalmarsunds Gymnasieförbund. Vilket medför att kostnaden för
Borgholms kommun är 1 241 tkr.
Gymnasieskolan 2017
Jan-dec
Intäkter
-2 535 300
Driftskostnad
902 015
Halltorp
1 755 996
Avskrivning
690 372
Ränta 1,30%
155 007
Borgensavgift
116 975
Bolagsgemensamt
156 039
SUMMA
1 241 104

Konsekvensanalys
Kostnaden för 2017 kommer ekonomiskt att hamna på samma nivå som
2016 och hyresintäkten förblir samma även om elevantalet minskar under
2017 och 2018.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna och underteckna bifogat kostnadstäckningsavtal då resultatet rent ekonomiskt kommer att hamna på samma nivå som 2016.

_____________________________

§ 40

Dnr 2016/261-007 KS

Svar på rapport – granskning av flyktingverksamheten Borgholms
kommun
PwC har i granskningsrapport 2016-12-12 granskat om kommunstyrelsen,
socialnämnden och utbildningsnämnden bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och nyanlända med
uppehållstillstånd. Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier.
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Revisionen gör följande bedömningar:
- Kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende mottagande av asylsökande och nyanlända.
- Utbildningsnämnden bedriver endast delvis en ändamålsenlig verksamhet
avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända.
- Socialnämnden bedriver endast delvis en ändamålsenlig verksamhet avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända.
Arbetsmarknadsavdelningen har överlämnat ett svar 2017-02-03 som
besvarar kontrollmål 1 i granskningsrapporten.
Utbildningsnämnden lämnar eget svar till revisorerna på kontrollmål 2 och
socialnämnden på kontrollmål 3.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-02-07 § 50 kommunstyrelsen att lämna arbetsmarknadsavdelningens redovisning som svar till revisorerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna följande svar till revisorerna:
Bostadsförsörjningen består i dag av att bostadskontrakt tecknas med privata
aktörer som sedan hyrs ut i andra hand av kommunens arbetsmarknadsavdelning på delegation.
Informationsmöten och personlig kontakt med personer/företag som kan
tänka sig att hyra ut bostäder pågår kontinuerligt.
Bostadsbristen är stor för flera målgrupper i kommunen, men svårast för dem
som ännu inte etablerat sig, vilket gör att tillgången på bostäder är begränsad. Arbetssättet är en kortsiktig lösning för att tillgodose de anvisningar som
kommunen får från Migrationsverket och räcker inte till för att användas i någon form av öppet kösystem för målgruppen. För att tillgodose behovet på
längre sikt krävs beslut gällande bostadsförsörjning i kommunfullmäktige.
_____________________________
§ 41

Dnr 2017/38-110 KS

Remiss – valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige.
Landstinget i Kalmar län ger i remiss 2017-02-09 länets kommuner tillfälle att
yttra sig över valkretsindelningen till landstingsfullmäktige. Remissvar ska
vara landstinget tillhanda senast 2017-04-10.
Av remissen framgår att Landstingsfullmäktige senast 31 oktober 2017 ska
besluta om nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad
vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av
länsstyrelsen.
Justerandes sign
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Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle behöva
klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning.
Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.
Nuvarande valkretsindelning är följande:
Första valkretsen:
Västerviks kommun
Andra valkretsen:
Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Tredje Valkretsen:
Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Fjärde valkretsen:
Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Femte valkretsen:
Kalmar kommun
Sjätte valkretsen:
Borgholms och Mörbylånga kommuner
De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ Vallagen (2005:837). Indelningen i
valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan
kommunerna fått tillfälle att yttra sig.
Landstingsstyrelsen har 8 februari 2017 beslutat föreslå landstingsfullmäktige
att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.
Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antal valkretsar vid 2018
års landstingsval vid sitt sammanträde 2017-05-31.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

valkretsindelningen ska vara oförändrad med sex valkretsar vid 2018
års landstingsval.

_____________________________
§ 42

Dnr 2014/40-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) – ett akut handlingsprogram med inriktning att
vända den negativa befolkningstrenden.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-02-24 kommunfullmäktige
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett akut handlingsprogram
med inriktning att vända den negativa befolkningstrenden.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-02-24 § 24 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
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I tjänsteskrivelse 2016-10-17 redogör kommunledningskontoret för ärendet.
Av skrivelsen framgår att motionen innehåller i huvudsak att man utför en nulägesanalys med syfte att ta fram en handlingsplan inom fem områden.
- Förbättra företagsklimatet i kommunen
- Skapa nya arbetstillfällen
- Skapa ett snabbare och effektivare plan- och bygglovsarbete
- Förbättra utbudet av boendemöjligheter
- Ge förutsättningar för ett långsiktigt och framtidsorienterat politiskt ledarskap
Sammanfattning av ärendet
Det pågår eller har pågått ett antal arbeten som gränsar till de om råden som
tas upp i motionen. För att redovisningen av motionen ska bli tydligare delas
den upp i fem delar.
Förbättra företagsklimatet i kommunen
När det gäller arbetet 2016 med att förbättra företagsklimatet i kommunen har
man från näringslivskontoret gjort ett antal åtgärder på uppdrag från politiken.
- Skapat ett månadsbrev som går ut till alla företag på Öland som lämnat
epostadress, totalt ca 1 100 st.
- Ökat antal företagsbesök från tidigare 40 st till 80 st om året.
- Bjudit in till branschmöten, hittills har hotell/restaurang och hantverkare/konsulter haft möten. Ytterligare två möten planeras för lantbruk/gröna
näringar och besöksnäring/kultur.
- Prioriterat att hjälpa till vid förfrågningar angående nyetableringar för att ge
stöd och information över förvaltningsgränserna.
- Infört en informationspunkt en gång i månaden på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträder för löpande rapporteringen och information
från etableringsförfrågningar och företagsbesök.
- Förbättrat samarabete mellan kommunala verksamheter när det gäller
offentliga upphandlingar.
Planerade nya aktiviteter under 2017 är en företagsmässa där syftet är att
skapa nätverk mellan kommun och företag på Öland. Samtidigt kommer
gruppen delårsboende som efterfrågat en mötesplats med de lokala företagen att bjudas in. Ett näringslivsråd kommer även att instiftas för att skapa en
bättre kontaktyta mellan näringsliv och kommun. Näringslivsrådet kommer
även att fungera som remissinstans och som stöd i revideringen av näringslivsstrategin. En informationsträff inför sommaren 2017 är planerad där man
bjuder in de branscher/företag/organisationer som är tillståndsintensiva till ett
samlat möte med kommunen, BEAB, polis, räddningstjänst. Syftet med mötet
är att fånga upp frågor och informera om nyheter och ta lärdom av föregående års händelser.
Skapa nya arbetstillfällen
Privata arbetstillfällen
När det gäller arbetstillfällen i den privata sektorn pågår en fokusering av insatserna till att stödja de företag som vill etablera sig på Öland. Stödet är i
dagsläget i huvudsak riktat de företag som själva aktivt söker sig till Öland
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genom att kontakta näringslivskontoret. I snitt söker ca 15 företag om året
kontakt med näringslivskontoret för etablering. Av dessa uppskattas 2-3 företag faktiskt etablera sig på Öland. Vanligtvis kontaktar företagen flera kommuner och jämför förutsättningarna på de olika platserna, en högre konvertering bör uppnås för Borgholm.
Det finns även grupper av företag som letar möjliga etableringsplatser men
det sker inte genom att aktivt kontakta näringslivskontoret. Den gruppen kan
man till exempel nå via deltagande i mässor, annonsering eller utskick via
lämpligt media. I dagsläget marknadsförs Borgholm enbart för externa företagsetableringar genom UF-mässan.
Gruppen delårsboende på Öland är en viktig målgrupp för etablering, då
dessa redan är närvarande i kommunen och många dessutom är företagare.
I samband med Företagsmässan 2017 kommer ett riktat utskick att göras till
delårsboende där man även skulle kunna verka för etableringar på Öland.
Offentliga arbetstillfällen
De kommunala arbetstillfällena är i dag 1 025 av 10 681 personer (2015) boende i kommunen, ca 9,6 % av befolkningen vilket är typiskt procenttal i landet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att förklara motionen besvarad med ovanstående redovisning av genomförda åtgärder.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

förklara motionen besvarad med ovanstående redovisning av genomförda åtgärder.

_____________________________

§ 43

Dnr 2015/259-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – upplåtande av plats för ett barn/ledamot.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att de invalda kommunfullmäktigeledamöter som röstade på något parti
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inom 7-klövern i riksdagsvalet, tar ert ansvar för er invandringspolitik och
upplåter plats för minst ett barn per ledamot, så att kommunen och staten slipper stå för kostnaderna för dessa 33 barn.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 145 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-01-05 bedömer kommunledningskontoret att det inte
är möjligt för kommunen att tvinga någon att ta ansvar för andra personer,
vare sig ensamkommande barn eller godmanskap för någon annan person.
Ett sådant engagemang måste ske på frivillig basis.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 15 B kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

§ 44

Dnr 2015/260-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – fria sjukresor till kommunens pensionärer
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommuns pensionärer får fria sjukresor.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 146 till kommunstyrelsen för
beredning.
I tjänsteskrivelsen 2017-01-05 inför arbetsutskottets beredning framgick att
enligt landstingets hemsida är sjukresa gratis vid resa med linjelagd trafik.
Landstinget ersätter alltid sjukresorna efter billigaste möjliga färdsätt.
Reseersättning utgår vid:
Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.
Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när du ska läggas in: ReseJusterandes sign
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ersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.
Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för
en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.
Gratis anslutning till buss eller tåg
Sjukresan är gratis om den längsta sträckan sker med linjelagd kollektivtrafik.
Det gäller även om du behöver åka servicefordon eller egen bil till tåg- eller
busstationen. Den kortare delen av resan, med anslutande servicefordon,
beställs hos vår kundtjänst i förväg.
Sjukresa med egen bil
Resa med egen bil ersätts per rest mil (12 kronor/mil). Från ersättningen dras
en egenavgift på 125 kronor per enkel resa.
Av uppgifterna framgår att sjukresor är gratis. Vidare ligger ansvaret för sjukresor hos landstinget och inte inom kommunens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 41 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
§ 45

Dnr 2015/261-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – tandvård till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommuns pensionärer ska, precis som de asylsökande, få
tandvård för 500 kronor för varje tandvårdsperiod.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 147 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-01-05 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås, då tandvårdsbidrag inte ligger inom kommunens ansvarsområde.
Av skrivelsen framgår att alla som enligt Socialförsäkringsbalken anses vara
bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli
det år de fyller 22 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men
vilka enligt Socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet.
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Av Försäkringskassans hemsida framgår att det allmänna tandvårdsbidraget
betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten,
och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.
Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger
till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del
av kostnaden för behandlingen.
Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.
Nytt bidrag varje år Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje
år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag
under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.
Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli
ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.
Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder
• Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
• Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74
är bidraget 150 kronor per år.
• Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

§ 46

Dnr 2016/194-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – utbyte av kommunfullmäktiges smörgåsar till
kvällsmål som vid äldreboende.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2016-09-23
att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges hittillsvarande traktering i samband med kaffet snarast byts ut mot samma mat som den
som serveras som den dagens kvällsmål vid våra äldreboenden i Borgholm och Köpingsvik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige överlämnade 2016-10-17 § 172 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-01-05 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning.
Kostchefen har lämnat följande uppgifter i ärendet:
Kvällsmål består av en måltid av lite enklare karaktär. Det kan vara paj, gratäng, soppa med smörgås, stekt falukorv, i stort sett alltid varm mat.
Kostnad
50:38 kr/ portion (2016 års kostnad).
Kostnad transport
Transporten sker idag tillsammans med lunchen, vilket innebär att transportrundan förlängs och innefattar turen förbi Stadshuset. Det är idag Gata/Park
som har uppdraget att transportera maten.
Chaufför och bil ca pris/timme: 500 kr
Returgods måste ingå i beräkningen, vilket ger en tur på mötesdagen och en
tur dagen efter. Totalt uppskattas tiden till 30 minuter (tur o retur).
Serveringspersonal
Vi utgår ifrån det pris/timme som ni idag har när lokalvård/logistik tar hand
om lunchrummet och beräknar att hela uppdraget med serveringen tar upp
emot 4 timmar.
Räkna med 1 000 – 1 500 kr per möte i ren arbetskostnad. Då ingår:
• förberedelser, som värmning av kall mat, framplockning av porslin, glas
och bestick, framdukning av måltid
• service under serveringen, att hålla det undanplockat, rent och snyggt
• efterarbete såsom att plocka undan, ta hand om överbliven mat, diska inklusive att diska de bleck maten har levererats i, ta ut sopor, göra iordning
transportskåpet för avhämtning dagen efter
• varm mat som blivit över får inte ställas i ordinärt kylskåp. Det krävs ett
avsvalningsskåp alternativt att det går i sophinken direkt.
Efter detta är köket återställt och personalen som kommer på morgonen hittar köket rent och fint.
Praktiska saker att känna till
• Maten levereras till mottagarens dörr
• Mottagaren ansvarar för att maten förvaras kallt
• Kvällsmålet levereras i bleck som mäter 59,5*39,0 cm
• Kvällsmålet levereras kallt då varmhållning under lång tid inte är tillåten.
Maten lagas på morgon/förmiddag varpå den hastigt kyls ner. På så sätt
behålls näringsämnena i maten.
• Maten ska värmas. Vi rekommenderar att man värmer så mycket som
man förväntar går åt. Överbliven mat ska kastas, alltså inte värmas upp
igen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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• Ska köket värma maten och leverera varm mat som kan varmhållas under
en godtagbar tidsperiod, handlar det om beordrad övertid från 15:45 till
dess maten hämtas. Ska maten ätas 19 måste den hämtas tidigast 17.
• Potatis får varmhållas i högst en timme, övrig mat i högst två timmar.
• Varmhållning måste hålla minst 60 grader.
Total kostnad för kvällsmål som i de förslagna boendena:
50 portioner x 50:38 = 2 519 kronor
Transport = 500 kronor
Servering = 1 000 – 1 500 kronor
totalt: mellan 4 019 – 4 519:-- / sammanträde
Total kostnad för smörgåsar som det är idag:
50 portioner á 65:-- = 3 250 (3 640:-- inklusive moms)/ sammanträde.
Konsekvensanalys
Att ändra till kvällsmål enligt motionen skulle innebära en kostnadsökning om
mellan ca 750-1 250 kronor/ sammanträde. Total kostnadsökning vid 11
sammanträden mellan ca 8 250-13 750 kronor/år.
I det kök som finns i Stadshuset finns i dagsläget endast mikrovågsugnar och
om maten serveras i metallbläck som ska värmas måste en annan typ av ugn
införskaffas, denna är inte kostnadsberäknad.
Att ändra förtäringen enligt motionens intentioner kan inte anses att ”sänka
ribban” då ändringen skulle innebära att ett varmt kvällsmål serveras istället
för kaffe, smörgås och kaka som serveras i dagsläget.
Om avsikten med motionen också är att sänka kostnaden skulle alternativet
vara att ta bort förtäringen helt i och med att arvoden införts. Detta får politikerna själva ta ställning till.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.

_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2016/186-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) - om halalslaktat kött.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- köp inte genomgående in halalslaktat kött till skolor och åldringsvård, utan
låt de som av religiösa skäl vill ha halalslaktat kött anmäla sig och erbjud
dem det, medan etniska svenskar ska ha kött som slaktats på traditionellt
svenskt vis.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-09-12 § 142 motionen till kommunstyrelsen för beredning
I tjänsteskrivelse 2017-01-05 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då kostverksamheten även fortsättningsvis bör ha utgångspunkt i
den antagna kostpolicyn samt utifrån genonförd livsmedelsupphandling.
Av skrivelse från kostchefen framgår att den livsmedelsupphandling som genomförs är mycket reglerad och vi frågar på ett antal kriterier. Ett av dem är
att samtliga köttprodukter ska komma från djur som är uppfödda under
svenska djurskyddsregler. Det innebär i praktiken att leverantörerna ska
kunna redovisa varans ursprung. Det gäller även för köttvaror som är importerade. Både ursprunget och att djuret är uppfött under svenska djurskyddsregler ska kunna redovisas.
I Sverige idag förekommer det viss halal-slakt. Det är enligt Jordbruksverkets regler tillåtet och grundförutsättningen är att djuret är bedövat innan avblödningen sker. Den traditionella svenska slakten är utförd på samma sätt.
Den enda skillnaden är att man vid halal-slakt ger vatten till djuret innan bedövningen, vänder djuret mot Mecka och när man sedan ska tömma djuret
på blod så sker det i Guds namn.
Kosher förekommer inte i Sverige då bedövning inte är tillåtet inom Kosherslakt, vilket är en förutsättning för att det ska få utföras i Sverige.
På anbudet i livsmedelsupphandlingen finns inte några halal-produkter och
Kostavtalen visar att vi inte serverar halal eller kosher. De som av religiösa
skäl önskar halal- eller kosher-slaktade produkter erbjuds därmed andra alternativ som vegetarisk kost eller fisk.
För alla de som anmält födoämnesallergi eller som av andra skäl behöver
anpassad kost bereder vi varje dag måltider som är individuellt anpassade.
Även detta regleras i både kostpolicy och kostavtal.
Kommunledningskontoret bedömer att kostverksamheten även fortsättningsvis ska ha fortsatt utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna Kostpolicyn samt den livsmedelsupphandling som Kalmar kommuns upphandlingsenhet genomför på uppdrag av bland andra Borgholm Energi AB, men
även kommunerna Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Emmaboda och Torsås samt
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 17 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

§ 48

Dnr 2017/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna. (BILAGA 3)
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2017-02-28 § 30

BILAGA 2 KS 2017-02-28 § 30

Protokollsanteckning Framtid Öland
Kommunstyrelsen 28 februari 2017
Paragraf 6 Anvisning av medel till projektet Höken; lokallösning för socialförvaltningens
administration
-----------------------------------------------------Höken, ett projekt som totalt sett gett mer (än förslaget Ekbacka som
förvaltningslokal).
❏ Hade vi bra beslutsunderlag när vi tog beslutet om att köpa Höken? Nej!
❏ Har det blivit dyrare än vi beräknat från början? Ja!
❏ Är ni nöjda med att socialförvaltningen fått vänta så länge på nya lokaler? Nej!
I Framtid Öland anser vi trots allt att fördelarna överväger nackdelarna i Höken-projektet.
Och ja med facit i handen skulle vi förmodligen tagit samma beslut idag. Investeringen har
blivit högre än vi tänkt oss från början, till och med mycket högre. Men vi kommer också att
få ut mycket mer av den än vad vi trodde från början. Projektet eller snarare projekten har
vuxit vartefter behoven förändrats under resans gång.
Detta är vad Borgholm har fått ut av besluten som har inneburit ca 37 miljoner i investeringar
(i princip samma pengar som skulle lagts på alternativet Ekbacka som förvaltningslokaler):
1. Höken kommer att inrymma 57 kontorsplatser inklusive IT-avdelningen.
Vi har en övervåning som kan användas som arkiv alternativt konferensrum.
2. Vi har gett IT-avdelningen möjlighet att växa. Idag har vi 14–15 platser i helt
ändamålsenliga lokaler. Tack vare större lokaler har vi kunnat utöka antalet tjänster
och drifta Mörbylångas IT vilket ger oss både arbetstillfällen i kommunen och
hyresintäkter om ca 110 tkr/år.
3. Vi har fått en parkeringsyta för ca 20 bilar och kan därmed frigöra/sälja den
gamla parkeringen för kommunbilar till förmån för bostäder.
(Planen tillåter bostadsbyggande.)
4. Vi har haft i snitt 7,5 ensamkommande flyktingbarn boende på Höken under ett års
tid vilket har genererat drygt 5 mkr i intäkter. Utan denna möjlighet har risken varit
stor att vi tvingats upphandla boende till en kostnad som inte längre var under vår
kontroll och ofta har inneburit långa kontraktstider. Men den sista delen är
spekulation, vi håller oss till fakta.
5. Arbetsförmedlingen har hyrt lokaler i Höken vilket genererat en hyresintäkt på drygt
350 tkr.
6. När IT kunde flytta från Parkvillan byggde vi om den till en ny modern förskola,
Fyrtornet, med plats för ca 20 barn (19 barn per 161031 och 0 i kö). Därmed har vi
reducerat kön till förskola i centrala Borgholm.
7. Vi har byggt HVB-hem på Ekbacka. Två korridorer med totalt 18 rum som idag
används för ensamkommande. Dessa korridorer kan i förlängningen användas till
boende för studenter, gästarbetare, första egna boendet etc.
8. Upprustning av korridor i Ekbacka för rehab, sjuksköterskor och hemtjänsten.
9. De nya HVB-hemmet kommer att frigöra Kronikerhemmet och öppnar upp för
möjligheten att sälja till extern entreprenör som exempelvis kan komma att bygga
bostäder.

BILAGA 2 KS 2017-02-28 § 30

Och när det gäller alternativet som inte längre är ett alternativ, dvs ombyggnationen av
Ekbacka till kontor för Socialförvaltningen. En byggnad som är mycket äldre än Höken och
inte egentligen lämpad för kontorslokaler. Kostnaden per kvm och arbetsplats hade inte varit
försvarbar. Nu har vi investerat i stort sett lika mycket pengar men fått ut så mycket mer.
Vi har i två år fått höra hur mycket billigare det hade blivit med Ekbacka. Ja, vi hade ett
anbud på 31 mkr. Finns det någon som tror på att det hade stannat där när vi inför
anbudsprocessen dragit ned på krav som ventilation etc. Vi har sagt det förut: “det är lätt att
hylla de beslut som aldrig blev av”. Och nej, vi vet inte om flytten från Kamelen automatiskt
betyder att det blir lägenheter i den fastigheten, det är upp till fastighetsägaren att
bestämma, inte vi politiker.
Avslutningsvis vill vi poängtera att allt är naturligtvis inte frid och fröjd med Höken.
Att Socialnämnden fått vänta så här länge på en flytt till säkra och ändamålsenliga lokaler,
det kan vi inte säga att vi är nöjda med!
Framtid Öland
Annette Hemlin
Sofie Loirendal
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-02-21

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-01-13 - 2017-02-21

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

KS meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.41

I

Rekvisition av bidrag 2017, faktura och planering Marie-Louise Johansson
2017; Kalmar-Ölands nämndemannaförening.
Faktura lämnad till ekavd då beslut finns om årligt
bidrag.

2017-01-13

Kalmar Öland Nämnemannaförening

KS 2016/30

KS meddelande

ANSÖKAN

Bidrag (400:-/nämndeman) för utbildningsinsatser
och studiebesök för nämndemännen
2017.56

I

2017-01-18

2017.153

Länstyrelsen

I

2017-01-23

2017.154

2017-01-20

KS meddelande

BESLUT

Beslut om överenskommelse mellan staten och
SKL om män och jämställdhet

Magdalena Widell

SKL

I

2017-01-20

2017.155

Biträdande Notarius publicus. Under perioden
Magdalena Widell
2017-01-02-2017-04-12 har länstyrelsen beslutat
att Jur kand Claes Forsgren ska vara biträdande
notarius publicus.

KS meddelande

INFORMATION

Rekommendation från SKL att stärka utveckling
och kvalitet på särskilda boenden för äldre
nattetid

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

INFORMATION

Välkomstbrev Strategi för hälsa

Magdalena Widell

SKL
KS Meddelande

INFORMATION
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BILAGA Ansvarig
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.163

I

2017-01-24

2017.168

Magdalena Widell

SKL

I

2017-01-26

2017.185

Överenskommelse om handlingsplan för
samverkan vid genomförande av vision e-hälsa
2025.
Skickad till socialen för kännedom.

KS Meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inbjudan till fullmäktiges presidiekonferens "En
förändrad politikerroll" som anordnas vid tre
tillfällen under april 2017

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande
Skickad till Ilko, Sofie och Marcel 170126.

INBJUDAN

Dom- Länstyrelsen avslår Urban Anderssons
ansökan om att få använda metallsökare vid
Böda Sandsbadplats.

Magdalena Widell

2017-01-30

Länstyrelsen Kalmar län

KS 2016/178

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om tillstånd för metallsökning.
Mål nr 1668-16
2017.232

I

2017-02-06

KLT Norra Öland- Synpunkter från Siv Strand.
Siv Strand
KS meddelande

2017.233

I

2017-02-06

2017.235

Ansökan sponsring
Magdalena Widell
Kalmar nations bal Storaste Kroppkakan - Lunds
äldsta studentbal - 120-årsjubileum och i
samband med detta söker vi sponsorer som kan
hjälpa oss att stärka banden mellan Kalmar
nation i Lund och Kalmar län

I

KS meddelande

ANSÖKAN

Cirkulär 17:4 Bilaga 1
Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på
grund av olovlig frånvaro,

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2017-02-08

SKRIVELSE

Kalmar nation

2017-02-07

2017.238

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

DOM-Kammarrätten meddelar inte
Magdalena Widell
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande
står därför fast.
Kammarrätten i Jönköping
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/178

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om tillstånd för metallsökning.
Mål nr 1668-16
2017.276

I

2017-02-10

Samordningsförbundets medlemsavgifter 2018

Magdalena Widell

Samordningsförbundet i Kalmar län
KS meddelande

2017.279

I

2017-02-13

Protokoll från regionsförbundets Arbetsutskott
170126
Regionförbundet
KS meddelande

2017.280

I

2017-02-13

2017.290

Magdalena Widell

PROTOKOLL

Ansökan ang sänkt hastighet på väg 136 Södvik. Magdalena Widell
Beslut Länstyrelsen avslår ansökan.
Regionförbundet

I

2017-02-15

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Rökfritt Sverige 2025

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2017.292

I

2017-02-16

Cirkulär 17:06 Budgetförutsättningar för åren
2016–2020

SKL
KS meddelande

2017.294

I

2017-02-16

CIRKULÄR

Regeringen avslår överklagande gällande tillstånd Magdalena Widell
till anslutning av enskild körväg Böda torp 1:62 till
väg 136
Näringslivsdepartementet
KS meddelande

2017.334

Magdalena Widell

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

AVSLAG Ansökan om hastighetsbegränsning på Magdalena Widell
de enskilda vägarna (kustvägen) mellan Ormöga
och byrums Sandvik i Borgholms kommun.

2017-01-26

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2016/183

KS meddelande.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Hastighetsbegränsning på de enskilda vägarna
(kustvägen) mellan Ormöga och byrums Sandvik i
Borgholms kommun.
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.340

I

Reviderat avtal gällande tjänsten som
Magdalena Widell
folkhälsosamordnare i kommunen, vilket ska
vidare för beslut. Avtalet är reviderat gemensamt
med Fryshuset och kommunens
folkhälsopolitiker. Ändringar/tillägg är
gulmarkerade.

2017-02-07

Fryshuset och Borgholms kommun

KS 2016/16

KS meddelande

AVTAL

Folkhälsosamordnare, avtal med Fryshuset
2017.341

2017-01-31

I

Beslut angående ansökan om avverkning av
kantträd Linsänkan - Norra Möckleby
naturreservat, Borgholm och Mörbylånga
kommun .Länsstyrelsen ger er dispens från
meddelade föreskrifter att utföra avverkning av
farliga kantträd i Vanserum-Bäck, Övetorp,
Gillsättra och Ryd naturreservat vid befintlig 40
kV kraftledning mellan Linsänkan - Norra
Möckleby.

Magdalena Widell

Länstyrelsen Kalmarlän
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.102

U

2017-01-19

Telia Sonera / PEAB - ansökan grävning
Borgholm

Lars Gunnar Fagerberg

Grävningstillstånd 13/2016

KS 2016/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd delegation

2017.335

U

ÖLAND STARBUCKS -Ansökan avslås
Lars Gunnar Fagerberg
Begagnande av allmänplats Mobilt café med
provsmakning av iskaffe
Plats: Victoryplatsen,Torget vid korsning
Storgatan/Östra kyrkogatan, Borgholm
Datum: 2017-07-12--2017-07-15, kl 08.00-20.00
Översändes för yttrande enligt sändlista till:
Borgholms kommun, Kommunledningskontoret

2017-01-26

Yttrande

KS 2017/6

Skickas till polisen 20170126

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.187

U

2017-01-31

Beslut ingen erinran mot ansökan Södra
skogsägarna 6569-2016

Lars Gunnar Fagerberg

Länstyrelsen i Kronoberg

KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.188

U

2017-01-31

Beslut ingen erinran mot ansökan FastoutAB
2112-43005-2016

Lars Gunnar Fagerberg

Länstyrelsen Stockholm

KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.189
2017-01-31
KS 2016/260

U

Beslut ingen erinran mot ansökan Sweco Civil
AB. 46637-16

Lars Gunnar Fagerberg

Länstyrelsen Stockholm
DELEGERINGSBESLUT
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BILAGA 3
KS 2017-02-28 § 48
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.336

U

2017-02-07

Beslut ingen erinran mot ansökan Derry Philip
2011-7984-2016

Lars Gunnar Fagerberg

Länstyrelsen Uppsala

KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.236

U

2017-02-08

Telia Sonera / PEAB -Undertecknad justerad
2017-02-07 Ansökan grävtillstånd 13/2016

Lars Gunnar Fagerberg

Grävtillstånd 13/2016

KS 2017/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd 2017

2017.281

U

2017-02-13

Beslut ingen eriran mot ansökan Missing
People. 2112-47565-2016

Lars Gunnar Fagerberg

Länstyrelsen Stockholm

KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.296

U

2017-02-13

Beslut ingen eriran mot ansökan Sveaskog 211- Lars Gunnar Fagerberg
10867-2016
Länstyrelsen Västerbotten

KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.283

I

2017-02-14

Grannyttrande Palmelund 3:21 nybyggnad av
transformatorstation. 170215- MEX meddelar
ingen erinrande.

Lars Gunnar Fagerberg

Samhällsbyggnads nämnden
DELEGERINGSBESLUT

2017.320
2017-02-20

I

Badgatan, Köpingsvik Grävansökan

Lars Gunnar Fagerberg

Ericsson LSS/ Skanova

KS 2017/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd 2017
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-10
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Informationsmöte, Borgholms Cityförening.
Information; Komvux och Ölands Gymnasium.
Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delega- tionsbe
slut.
Information; näringslivsfrågor.
Information; Svenska Stadsnätsföreningen, bredbandsstöd.
Remiss – ansökan om yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare; GrimmDrone AB.
Remiss – ansökan om yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare; Norsecraft Geo Survey AB.
Remiss – ansökan om yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare; Positionsbolaget AB.
Remiss – ansökan om yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare; Driley AB.
Delegation avseende yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare.
Uppsägning av avtal, plattform Buskin City.
Information; återkrav utlägg för basboende.
Inventering behov av bostadsbyggande.
Ansökan om driftbidrag, Byxelkroks hamnförening ekonomisk förening.
Motion (Ilko Corkovic S) – ett akut handlingsprogram med inriktning att vända
den negativa befolkningstrenden.
Motion (Lasse Leijon SD) – upplåtande av plats för ett barn/ ledamot.
Motion (Lasse Leijon SD) – tandvård till kommunens pensionärer.
Motion (Lasse Leijon SD) - om halalslaktat kött.
Motion (Per Lublin nÖP) – utbyte av kommunfullmäktiges smörgåsar till kvällsmål
som vid äldreboende.
Information; förstudie Unika historiska Kalmar och Öland.
Yttrande över laglighetsprövning enligt Kommunallagen gällande kommunfullmäktige beslut 2016-11-21 § 185; verksamhetsplan med budget 2017 och
plan 2018-2019 (Mål nr 4658-16).
Upphandling – asfalt.
Begäran om förfogande av hela Runstens gamla skola samt information om
förlängning av kontrakt på Näktergalen.
Fastighetsförsäljning, Södra Runsten 7:21 (förskolan Näktergalen).
Information; presentation av behovsutredning, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Upphandling – SKI:s ramavtal Elenergi 2016.

2017-01-26
§ 26

Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken

BILAGA 3 KS 2017-02-28 § 48
2017-01-31
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49

Färjetrafik Byxelkrok-Oskarshamn, marknadsföringsstöd år 2017.
Information; näringslivsfrågor
Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
Tilldelningsbeslut – upphandling av svartfiber
Tilläggsbudget för rekrytering av kommunchef
Redovisning av delegationsbeslut; överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut gällande detaljplan Puttern
Omsättning av lån
Internbudget Slottet 2017
Allaktivitetspark centrala Borgholm
Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, sänkt hastighet på väg 925 och 936 i
samband med Äggröran i Runsten
Uppmärksamma inflyttade - inflyttarservice
Budget 2017 – förändrade ramar
Internbudget kommunstyrelsen 2017
Besök av Solhemsgruppen
Motion (Lasse Leijon SD) – fria sjukresor till kommunens pensionärer
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen om framtagande av detaljplaner
Tillgängliggöra mallar enligt den grafiska profilen
Komplettering av Borgholms kommuns varumärkesplattform – att uppdatera/revidera den grafiska profilen/identiteten.
Ansökan om medel – Regional Matkultur
Förslag på hyresavtal Folkets Hus
Markanvändning i anslutning till Åkerboskolan och Högby IP, Löttorp
Förordnande av begravningsombud
Besök av Cityföreningen

2017-02-07
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Svar på rapport – granskning av flyktingverksamheten Borgholms kommun
Ansökan om medel samt medarrangör Totalförsvar Öland 2017-09-30
Utökning av verksamheter i arbetsmarknadsavdelningens regi
Projekt Från matsal till restaurang
Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
Cykelställ, centrala Borgholm
Skrivelse angående vägunderhåll i Åkerhagen
Översyn av avtal gällande avgiftsbelagd parkering i Borgholm
Begäran gatumarkering på Storgatan
Skrivelse gällande biltrafik, parkering, hamnvägen och boendemiljö i Stora Rör
Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms Båtklubbs verksamhet
Avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna att ansluta till kommunalförbundet
Sydarkivera.
Besök av Kommunal
Information; personalärenden
Skrivelse – fokus på omsorg istället för städ

2017-02-13
§ 66
§ 67

Rekryteringsprocess av chefer – rutin
Godkännande av tilldelningsbeslut – rekrytering av kommunchef

BILAGA 3 KS 2017-02-28 § 48

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2017-02-14
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

Internbudget 2017, kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
Återrapport; Verksamheten på Åkerbobadet i Löttorp.
Bidrag till Ölands hembygdsförbund, Himmelsberga museum.
Meddelanden.
Lokaler för Borgholms Klätterklubb i Allaktivitetshuset Borgholms Tennishall.
Förlängd ansökningstid Ungt kulturbidrag våren 2017.
Kulturplan Borgholms kommun..

Borgholm Energi AB
2017-01-18
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Avslutande av deponier
Gamla deponier
Lastmaskin Böda Återvinningscentral/Gata Park
Etappindelning Ledningsutbyggnad Sandviks VV
Dammen Kullen
Dödevi 5:26
Intrångsersättning vattenskyddsområde
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Månadsuppföljning 2017
Ägandeförhållande bostäder
Kommunförråd flytt
Information om Resedan 10 – bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Sammanträdesdagar 2017
Attestreglemente
Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)
VD informerar

Borgholm Energi Elnät AB
2017-01-18
§1

Månadsuppföljning 2017

