Sammanträdesprotokoll

sid

2 (17)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-21

49-64

Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 49

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut

§ 50

Budgetuppföljning februari 2017.

§ 51

Årsredovisning 2016.

§ 52

Överföringar från drift- och investeringsbudget 2016 till drift- och investeringsbudget 2017 samt förändring i driftbudget 2017.

§ 53

Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark.

§ 54

Begäran om anvisning av medel, färdigställande av asfaltering Karlshöjd

§ 55

Begäran om anvisning av investeringsmedel, akut underhåll av tak på
Borgholms Bibliotek.

§ 56

Medfinansiering och representation 2017-2020, Kalmarsundskommissionen.

§ 57

Information, Ölands Turist.

§ 58

Politiska uppdrag 2014-2018; ny MP-ersättare i kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskott.

§ 59

Utökad dispens gällande genomförandetid för återströmningsskydd för
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_____________________________

§ 49

Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om
- arbetet vad gäller reparation av servicehus i Böda kommer att påbörjas efter sommarsäsongen.
- verksamheten även tittat på avtal vad gäller husbilsparkering på Böda.
- genomgång med ekonomichef på Kalmarsunds Gymnasieförbund vad gäller elevantal på Ölands Gymnasium
- rekrytering pågår vad gäller fastighetsingenjör/förvaltare och drifts/fastighetstekniker, samt mex. Medel finns i budget.
- kommunens hälsoarbete under ledning av hälsosamordnare Lina Hallin
och med hjälp av tio hälsoinspiratörer i verksamheterna.
- att enhetschef Hillevi Österbo sagt upp sig från sin tjänst som verksamJusterandes sign
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hetschef inom socialförvaltningen. Rekrytering genomförs av socialchef
med hjälp av HR.
- Earth Hour som genomförs 25 februari klockan 20:30-21:30.
Under mötet uppkom fråga om kommunen kan anordna SFI utbildning i egen
regi på norra Öland för de som ännu inte har fått uppehållstillstånd. Kommunledningskontoret undersöker.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om
- att rivning av kommunförrådet pågår.
- uppgörelse mellan Borgholm Energi AB och Brf Resedan är på gång.
- återvinningsstationen flyttas till annan plats.
- att spillvattenledning kommer att flyttas.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen tillsammans med informationen till handlingarna.
_____________________________

§ 50

Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning februari 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för kommunens budgetuppföljning februari
månad varvid framgår:
Resultatet uppgår till plus 4,0 mkr. Driftredovisningen visar en positiv budgetavvikelse 2,8 mkr.
Likviditeten
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 72,3 mkr vilket
är en ökning med 22,1 mkr i jämförelse med månaden innan. Likviditeten för
utgången av februari är 80,2 mkr och har ökat med 0,9 mkr sedan januari. Inbetalningar från Migrationsverket 26 mkr och momsersättning för december 5,5
mkr förbättrade likviditeten avsevärt under januari och höjer medelsaldot under
februari. Likviditetspronosen för helåret är 45,3 mkr.
Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 45 560 tkr
under 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2015/44-041 KS

Årsredovisning 2016.
Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för årsredovisning 2016.
Av årsredovisningen framgår bland annat följande
● Kommunens totala resultat blev 67 mkr.
● Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 85,9 mkr.
● Under 2016 investerades det för 46,2 mkr.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisningen för år 2016.

_____________________________

§ 52

Dnr 2016/126-041 KS

Överföringar från drift- och investeringsbudget 2016 till drift- och investeringsbudget 2017 samt förändring i driftbudget 2017.
I tjänsteskrivelse 2017-03-13 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om
överföring från miljö- och hållbarhetsberedningen, arbetsmarknadsavdelningen, Borgholm Slott, samhällsbyggnadsnämnden och Borgholm Energi
AB avseende budgetmedel investering och drift från 2016 till 2017 godkänns.
Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2016-11-21 § 185 har kommunstyrelsen delegation att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2016 till år 2017.
Yrkanden
Claes Horn af Rantzien (MP och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till föreslagna överföringar.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner, i enlighet med delegation från kommunfullmäktige § 185/16, följande överföringar av budgetmedel från 2016 till 2017
som medför ändring av nämndernas budgetramar:
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Överföring av drift
Miljö- och hållbarhetsberedningen äskar 2017-02-29 § 5 och § 6 om överföring av 107 tkr avseende överföring av överskott från 2016 till verksamhetsår
2017 samt 265 tkr avseende överskott från projektet ”Smilegov”.
Integrationsansvarig och verksamhetsansansvarig på arbetsmarknadsavdelningen äskar om att föra över överskjutande medel på ansvar 1204 till verksamhetsår 2017.
Borgholms Slott redovisar ett överskott på 773 tkr. Enligt avtal med Statens
fastighetsverk ska överskott föras över till nästkommande verksamhetsår för
att användas i verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 2017-01-12 § 6 om överföring av 1 000
tkr av 2016 års överskott till verksamhetsår 2017. Syftet är att förstärka personalen för att arbeta in det arbete som blev eftersatt 2016 på grund av personalbrist.

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

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

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

3 881 600 kr

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

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

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

13 825 067 kr

_____________________________
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Dnr 2017/95-032 KS

Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark.
Socialnämnden beslutade 2017-01-30 § 3
att äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka hälso- och sjukvårdens
bilpark med en elbil.
Av beslutet framgår att vårdtyngden i hälso-och sjukvårdsenheten har ökat
med ökat med 31 % under 2016 och antalet inskrivna i hemsjukvården har
ökat med 29 %. Målet med kommunens och hälsocentralens samarbete,
”Hemsjukhuset”, är att patienterna vårdas mer hemma än på sjukhuset vilket
leder till ökat behov av kommunens hälso-och sjukvård.
Resursfördelning efter vårdtyngd visar på ett ökat behov i mellersta området
samt för sjuksköterskorna inom psykiatriska teamet. I mellersta området har
4-5 sjuksköterskor tillgång till 3 bilar dagligen. Sjuksköterskor inom psykiatriska teamet har ingen daglig tillgång till bil.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151, i samband med begäran
om utökning av hemtjänstens bilpark, bland annat
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
Ingen återrapportering har inkommit.
Vid sammanträdet framkommer att kommunstyrelsen inte har några medel
för utökning av socialnämndens bilpark utan ärendet måste behandlas av
kommunfullmäktige som tilläggsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden
att

återrapportera det av kommunstyrelsen 2016-08-30 § 151 efterfrågade arbetssättet och rutinerna vad avser förvaltningens bilar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och
sjukvårdens bilpark med en elbil.

_____________________________
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Dnr 2016/235-311 KS

Begäran om anvisning av medel, färdigställande av asfaltering Karlshöjd.
Niklas och Elisabeth Palmquist, Sune Danielsons gata 18, 387 36 Borgholm,
framför i skrivelse inkommen 2016-11-14 önskemål att området Karlshöjd
färdigställs.
Av skrivelsen framgår att
- cykelvägarna inte går att promenera på.
- avsaknaden av motveck underminerar murar så vatten rinner in på tomterna.
- lekplatsen är nergången.
I tjänsteskrivelse 2016-11-21 föreslår servicechef Hans Johannesson att
825 tkr avsätts för asfaltering av vägkanter på Karlshöjd.
Av skrivelsen framgår att 755 m väg inom området saknar asfalt på vägkant/motveck. Snittbredden är 70cm på var sida vilket ger en totalyta på 1100
m2, med vändplaner inräknat. Vägkanterna är på långa sträckor täckta med
gräs, därför måste dessa ytor grävas ur och materialet bytas ut mot nytt vilket
är ganska tidskrävande och därmed kostsamt.
Även 170 m GC väg med totalyta 510 m2 saknar asfalt och är bitvis beväxt
med gräs.
Total yta 1610 m2 med ett snittpris på 450:-/m2 = 724 500:Upprustning och färdigställande av lekplats med inköp av ytterligare en lekstation, uppskattad kostnad: 100 000:Materialet som grävs upp för asfalteringen går delvis att användas till andra
ändamål.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-28 konstaterades att det finns beslut att inför budgetprocessen 2018 ta fram en prioriteringsordning vad gäller vägunderhåll/asfaltering inom Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 76 kommunstyrelsen
att anvisa 250 tkr ur investeringsbudget projekt Infrastruktur till asfaltering
av GC-väg Karlshöjd.
att verkställandet av asfaltering av GC-väg Karlshöjd överlämnas till servicechef Hans Johannesson.
att övriga asfalteringsåtgärder inarbetas i den prioriteringsordningen som
ska tas fram inför budgetprocessen 2018.
Det noterades att lekplatsen i området omfattas av uppdrag gällande utveckling av kommunens lekplatser.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

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

att

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

att

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

_____________________________
§ 55

Dnr 2017/91-040 KS

Begäran om anvisning av investeringsmedel, akut underhåll av tak på
Borgholms Bibliotek.
I tjänsteskrivelse 2017-03-10 och vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg Maria Drott och fastighetsförvaltare Valentin Folkemark för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen anvisar medel för åtgärderna samt för
utrymningsbrygga.
Av skrivelsen framgår att Borgholm Energi AB har i underhållsplaner tidigare
redovisat behov för renovering av taket på Borgholms bibliotek. Läckage
uppstod i samband med stora mängder nederbörd i slutet på 2016 och åtgärder beställdes då omgående genom ramavtalsentreprenör. Byte av takbeläggning samt ändring av utrymningslejdare har gjorts till en kostnad på 200
tkr. kostnaden föreslås belasta kontot; Akut underhåll och felavhjälpande.
Bedömning
Kommunledningen gjorde bedömningen att omgående beställa felavhjälpande åtgärder för att på så vis minska läckage och de skador som det kan
medföra på byggnaden.
Vid dagens sammanträde redovisas att ytterligare 53 tkr bör avsättas till utrymningsbrygga.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avsätta 230 tkr för akut underhåll av tak och utrymningsbrygga på
Borgholms Bibliotek från investeringskonto Akut underhåll och felavhjälpande.

_____________________________
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Dnr 2017/74-106 KS

Medfinansiering och representation 2017-2020, Kalmarsundskommissionen.
Kalmarsundskommissionen efterfrågar i skrivelse inkommen 2017-03-13 om
kommunens medfinansiering om 25 000 kronor/år för åren 2017-2020 samt
förslag på representanter från kommunen.
Borgholms kommun har varit medlem i Kalmarsundskommissionen sedan
2009. Kostnaden för medfinanseringen regleras inom samhällsbyggnadsnämndens budgetram.
Eftersom det sedan senaste beslutet varit allmänna val samt personalförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen bör nya representanter utses. Liggande förslag är att kommunen i likhet med tidigare år representeras kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande samt samhällsbyggnadschef.

Yrkande
Andreas Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna fortsatt deltagande i Kalmarsundskommissionen.

att

årsavgiften 25 000 kronor finansieras inom samhällsbyggnadsnämndens budgetram liksom tidigare år.

att

utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens första
vice ordförande som ersättare samt samhällsbyggnadschefen som
kommunens representanter i Kalmarsundskommissionen.

_____________________________

§ 57
Information, Ölands Turist.
Till dagens sammanträde är turistchef Staffan Smedfors inbjuden för att informera om och presentera verksamheten och kommande projekt.
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Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor som besvaras.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________
§ 58

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; ny MP-ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-13 godkändes avsägelse
från Maria Lindmark (MP) från bland annat uppdraget som ersättare i kulturoch fritidsutskottet.
Miljöpartiet föreslår Claes Horn af Rantzien som ny ersättare.
Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Claes Horn af Rantzien till ny ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för tiden 2017-03-21--2018-10-14.

_____________________________
§ 59

Dnr 2014/230-343 KS

Utökad dispens gällande genomförandetid för återströmningsskydd för
villafastigheter/hushållsfastigheter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-28 lyftes frågan
om utredningsuppdrag till kommunledningskontoret gällande återströmningsskydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 223
att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF § 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu
gällande 2014-12-31 till 2017-12-31.
att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor
som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I utredningen
ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i vattenmätaren och
att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej.
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att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VA-jurist.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 82 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att förlänga dispensen för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter med
två år till 2019-12-31 med tanke på den omfattande utredning som pågår
hos Borgholm Energi AB.

Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på förslaget då det är rimligt att behålla tidsgränsen.
Sofie Loirendal (FÖL) och Andreas Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på förslaget, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller arbetsutskottets
förslag röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej.
Ja – 6
Nej – 2
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Sofie Loirendal (FÖL)
Peder Svensson (C)
Annette Hemlin (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Avstår – 3
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Lasse Leijon (SD)

Därmed bifalls arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

_____________________________
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Dnr 2017/65-439 KS

Förslag till Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-02-23 § 45 kommunfullmäktige
att anta framtagen trädpolicy.
Av beslutet framgår att policyn är en slutprodukt av ett LONA-projekt och omfattar träd som står på kommunens mark i Borgholms tätort. Projektet har
delvis finansierats av länsstyrelsen.
Det framgår att trädpolicyn omfattar alla träd som står på mark som ägs av Borgholms kommun. Policyn innebär en förenkling av det arbete gällande träd som
redan görs på samhällsbyggnadskontoret. I nuläget handläggs varje förfrågan
som inkommer. Trädpolicyn bör resultera i att färre ansökningar eftersom det av
policyn framgår när det sannolikt kommer bli avslag på en ansökan. Detta kommer bespara kommunen pengar i handläggningskostnader. Handläggarna kommer få mer tid till andra ärenden.
Konsekvenserna för kommuninnevånarna och besökare kommer bli att färre träd
fälls, vilket kommer ge en grönare stad. Det kommer dessutom ge en hel del
ekologiska vinster vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för bevarande av den
biologiska mångfalden. Eftersom biologisk mångfald är kopplad till ekosystemtjänster (alltså tjänster som vi människor får gratis av naturen) kommer trädpolicyn även ha positiva om än svårkvantifierbara ekonomiska effekter.
Trädpolicyn innebär i korthet att färre träd som står på kommunens mark kommer
att fällas. Den gör det tydligare under vilka omständigheter tillstånd för att fälla
träd eller beskära dem kan ges. Huvuddragen är att stora träd, gamla träd, hamlade träd och ihåliga träd sparas i största möjliga mån. För att få tillåtelse att ta
ner ett sådant träd krävs att det finns ett allmänintresse eller starkt enskilt intresse. Giltiga skäl att få tillstånd att fälla träd är om de utgör en fara för djur,
människor eller egendom, träd är angripna av sjukdomar, växer ut över gångoch cykelbanor eller om åtgärden har positiva ekologiska effekter. Tillstånd att
avverka beviljas däremot inte om träd skuggar någons tomt, stör parabolantennen eller fäller löv, grenar eller fågelspillning på någons tomt.
Avgift ska tas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar på återremiss för att tydliggöra kommunens dubbla
roller (fastighetsägare/granne och myndighet) och klarlägga policyn i förhållande
till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; samhällsbyggnadsnämndens att föreslå antagande samt återremissyrkande, vilket ska ställas under
proposition först.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill återremittera ärendet.
Ärendet ska därmed återremitteras
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för att tydliggöra kommunens dubbla roller (fastighetsägare/granne och myndighet) och klarlägga policyn i förhållande till lagstiftningen inom fastighetsområdet.

_____________________________
§ 61

Dnr 2016/44-008 KS

Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) –
måltiderna på de särskilda boendena.
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag
2016-02-19 gällande måltider på de särskilda boendena i kommunen
- se över kvalitet och kostnader för maten.
- skapa trivsam matsalsmiljö för gemenskap och matglädje.
- matsedeln ska annonseras i tidningen i god tid.
- övriga pensionärer ska ges möjlighet att komma till måltiderna i mån av plats.
- det ska finnas måltidsvärdar som hjälper till praktiskt och även stöttar och
får igång social samvaro.
- valmöjlighet med två rätter lunch och middag.
- ett salladsbord värt namnet.
- efterrätt efter huvudmålet.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-03-14 § 40 medborgarförslaget till
socialnämnden för beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutade 2016-06-23 § 80 godkänna beredning av medförslaget med tillägget att kostpolicyn bör ses över av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att återremittera ärendet till socialnämnden dels för remiss till kommunala
pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna och dels för besvarande av samtliga frågor som tas upp i medborgarförslaget.
att återremissen även ska omfatta uppdrag till socialförvaltningen
- att i samråd med berörda enhetschefer se över måltidsmiljön och
komma med förslag till förbättringar för att skapa en mer trivsam
miljö
- att återkomma med kostnadsförslag om måltidsvärdar skulle införas
på särskilda boenden, eventuellt i samarbete med arbetsmarknadsavdelningen (resursjobb).
Justerandes sign
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Socialnämnden föreslår 2017-02-27 § 29
att kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.
att föreslå kommunstyrelsen att revidera kommunens kostpolicy.
Socialnämndens beredningsunderlag
Kostnaden för måltider per dygn i särskilt boende från och med 2017-01-01
123 kronor. Summan fastställs av Borgholm Energi AB (BEAB) (anm. och
taxan antas sedan av kommunfullmäktige). I denna summa ingår frukost,
lunch, middag, mellanmål samt nattmål.
I samband med att medborgarförslaget inlämnades genomfördes en undersökning med hjälp av en framtagen måltidsenkät. Merparten är nöjd med miljön, portionsstorlek samt att dagens system med alternativ rätt fungerar väl.
Alternativ rätt finns att tillgå om brukaren inte önskar den huvudrätt som står
på matlistan, vilket ger en viss valmöjlighet.
Intresset för ett större salladsbord är lågt. Efterrätt serveras tre dagar i veckan och de brukare som har behov av extra energität kost får efterrätt dagligen.
Pensionärer som inte bor på särskilt boende har möjlighet att, efter föranmälan, äta lunch på träffpunkterna i Borgholm, som har öppet 5 dagar i veckan,
och i Löttorp, som har öppet 2 dagar i veckan. Träffpunkterna har matplatser
för 45 respektive 20 personer.
Matsedeln annonseras idag i Ölandsbladet.
Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV
medverkade på det kommunala pensionärsrådet 2016-11-28 där pensionärsföreningarnas synpunkter inhämtades och besvarades.
Under mötet framkom att:
- pensionärsföreningarna anser att måltidsmiljön nu har blivit bättre men att
förbättringsarbetet av måltidsmiljön ska fortsätta på enheterna.
- Matmiljön samt kosten bedöms skilja mellan Borgholm och Löttorp, på
Åkerbohemmet i Löttorp är önskemålen uppfyllda enligt pensionärsföreningarna.
Förslag finns från kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en utredning
gällande kommunens kostpolicy, enligt remissvaret från det kommunala
pensionärsrådet.
Måltidsvärdar på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8 årsarbetare) och
en kostnadsökning motsvarande ca 3 miljoner kronor per år. Bedömning har
gjorts att måltidsvärdar inte behövs då befintliga resurser är tillräckliga vid
måltiderna.
Enhetscheferna har under hösten 2016 diskuterat och tillsammans tagit fram
följande förslag till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dukning:
Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan vardag och helg samt att
det ska vara dukat inför varje måltid med tabletter, bestick och servetter.
Servering:
All servering sker intill brukaren genom karottsystem eller från vagn intill.
Personalen sitter med vid matbordet. Tillgång till frukt, uppskurna i små bitar,
och godis.
Kostråd:
Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där diskuterar vi kostfrågor. I
forumet ska tid även avsättas för diskussion om matsalsmiljön genom att lyfta
goda exempel.
Individnivå:
Varje enskild brukare har egna behov och önskemål som dokumenteras i
genomförandeplanen.
I återrapporteringen till PwC, ”granskning av kvalitet inom äldreomsorgen i
Borgholms kommun” visar rapporten ett positivt resultat gällande måltidssituationerna.

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen konstateras att revidering
av kostpolicyn bör avvakta tills att utredningen Från matsal till restaurang har
genomförts.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse medborgarförslaget besvarat.

_____________________________

§ 62

Dnr 2017/92-003 KS

Revidering av Kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi
AB.
Enligt 2015-09-14 § 133 antagen kostpolicy ska denna revideras vartannat
år, vilket innebär att arbetet ska påbörjas under 2017.
Med anledning av den beslutade utredningen Från matsal till restaurang bör
revidering avvakta tills projektet är avslutat.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

revidering av Kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi
AB ska avvakta tills utredningen Från matsal till restaurang har avslutats och återrapporterats.

_____________________________
§ 63

Dnr 2016/188-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- höj ”måltidspengen” till skolor och åldringsvård med 15-20 % så maten blir
av högre kvalitet.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-12 § 144 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-02-06 föreslår ekonomiavdelningen att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att kosten i Borgholms kommun håller redan idag hög
och jämn kvalitet. Detta är bekräftat i den undersökning som genomfördes
under maj månad 2016 i samarbete med socialförvaltningen.
De livsmedel som köps in är samtliga granskade av kostcheferna i Kalmar,
Emmaboda, Nybro, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommun. Tack vare
den insats som de enskilda kostcheferna gjort i upphandlingen har vi idag ett
stabilt och fint utbud av varor att tillgå.
Kostverksamheten tillhandahåller samtliga kosttyper samt måltider för olika
födoämnesallergier. Exempel på kosttyper och allergier är timbalkost, stomikost, lättuggat, finfördelat, glutenfritt, laktosfritt mm. Detta visar på hög kvalitet ut till de brukare och elever som har behov av specialkost.
Bedömning
2017 års budget för kostverksamheten är 14,4 mkr. Det ger ett portonspris på
36 kr för elevlunch och 50 kr för äldreomsorg inklusive helgarbetstid och efterrätt tre dagar per vecka. Genom att öka kostverksamhetens budget med
15 %, till 16,6 mkr ökar elevlunchen till 43 kr och äldreomsorgens måltid till
57 kr. Kosten i Borgholms kommun, håller enligt måltidsenkäten hög kvalitet,
och en budgetökning medför en relativt liten förändring per måltidspris i relation till kostnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Justerandes sign
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Yrkanden
Lasse Leijon (SD) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
Motionen avslås därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

§ 64

Dnr 2017/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna. (BILAGA 1)
_____________________________
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Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-03-13

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-02-22 - 2017-03-13

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.382

I

Slutredovisning - Skogsbrynet ventilation mm

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/143

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
REDOVISNING

Begäran om omfördelning av investeringsmedel,
fastighetsunderhåll
2017.383

I

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

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/165

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Försäljning eller renovering av kommunens HSBlägenhet Guntorp.
2017.384

I

Slutredovisning -Skogsbrynet - Stammar vvc

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/143

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
REDOVISNING

Begäran om omfördelning av investeringsmedel,
fastighetsunderhåll
2017.394

I

Slutredovisning- Arbetsmiljöåtgärder
Strömgården

2017-02-24

Beab fastigheter

KS 2014/162

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Strömgårdens innemiljö
2017.422

I

2017-02-27

2017.431

2017-02-28

Inbjudan till Utbildning om hot och hat mot
förtroendevalda

Magdalena Widell

SKL

I

Meddelande KS

INBJUDAN

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

Magdalena Widell

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

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.434

I

2017-02-28

2017.446

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2017-03-03

2017.456

Meddelande KS

PROTOKOLL

INBJUDAN Utredningen Cirkulär ekonomi
presenterar sina förslag

Magdalena Widell

Regeringen

I

2017-03-03

2017.465

Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll 170223 Magdalena Widell

KS meddelande

INBJUDAN

Cirkulär 17:08

Magdalena Widell

SKL

I

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

CIRKULÄR

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

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2017-03-06
KS 2016/108

Detaljplan Kolstad 4:67
2017.472

I

2017-03-07

2017.477

Information om genomförande av
vidarebosättning från Hultsfred.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS Meddelande.
Skickad till soc.

INFORMATION

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

Magdalena Widell

2017-03-08

Länstyrelsen

KS 2017/68

KS meddelande.
Skickad till Eva K,

SKRIVELSE

Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.
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2017.479

I

Lägesrapport avseende flyktingsituationen
kommuner

Magdalena Widell

2017-03-08
KS 2017/68

KS meddelande
Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.

2017.482

I

2017-03-08

2017.490

Budgetdagen-program-2017

Magdalena Widell

SKL

I

Meddelande KS.
Skickad till Linda K

INBJUDAN

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

Magdalena Widell

2017-03-09

Länsstyrelsen i Kalmar Län

KS 2017/20

KS Meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

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

I

2017-03-10

2017.540

Rivningen av kopparnätet.
Synpunkter från Elöverkänsligas förening i
Kalmar län

Magdalena Widell

Elöverkänsligas förening i Kalmar län

I

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

SKRIVELSE

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

Magdalena Widell

2017-03-10

Regionförbundet i Kalmar län

KS 2017/16

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om medel - Regional Matkultur
2017.541

I

2017-03-13

2017.543

2017-03-13

Sammanträdesplan 2018 för SKL

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

INFORMATION

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

Magdalena Widell

SKL
Sidan 3 av 4
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Dokumenttyp
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2017.551

I

KS meddelande.
Skickad till SBN

CIRKULÄR

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

Marie-Louise Johansson

2017-03-07

PwC

KS 2017/66

KS meddelande

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2017.552

I

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

2017-02-23

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande.
Skickat till socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen

Magdalena Widell

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2017.553

I

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

2017-02-23

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2016/180

KS meddelande
Skickat till UN, SN, Eva K

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2017.554

I

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

2017-03-13

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016
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DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell
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Datum
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.447

I

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

2017-03-03

För redovisning KF april

KS 2016/168

Ska meddelas till KF en gång i kvartalet. April.

DELEGERINGSBESLUT

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.448

I

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

2017-03-03

för redovisning KF april

KS 2016/168

Ska redovisas till KF en gång i kvartalet. April

DELEGERINGSBESLUT

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.449

I

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

2017-03-03

för redovisning KF aprl

KS 2016/168

Ska redovisas i KF. April

DELEGERINGSBESLUT

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.455

U

Diggiloo- Tillstyrkt Borgholms idrottsplats.
Skickad 170303 till polisen

2017-03-03

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170303

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.539

U

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

Marie-Louise Johansson

2017-03-03
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KS 2017/64

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

2017.458

U

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

2017-03-06
KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.459

U

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

Lars Gunnar Fagerberg

Skickad 6/3

DELEGERINGSBESLUT

2017-03-06
KS 2016/260

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.471

U

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

2017-03-07
KS 2017/61

Skickad till polisen 170306

DELEGERINGSBESLUT

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

U

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

2017-03-08
KS 2014/143

DELEGERINGSBESLUT
Kommunförråd

2017.486

U

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

Lars Gunnar Fagerberg

Skickad 8/3

DELEGERINGSBESLUT

2017-03-08
KS 2016/260

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.542

U

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

2017-03-10
KS 2007/733

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

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

Borgholm Energi AB
2017-02-08
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Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
VD informerar 2017
Lokalvård extern kund
Månadsuppföljning 2017
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun
Investeringsplan Hamnar
Kommunförråd flytt
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Taxeprojekt
Översyn av Skogsbrynets förskola
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Instängsling flisvärmeverk Åkerbo Löttorp
Information om Resedan 10 – bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Konsultkostnader
Restlisa 2017

Borgholm Energi Elnät AB
2017-02-08
§2

Månadsuppföljning 2017
-----

