Sammanträdesprotokoll

sid

2 (24)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-25

65-90

Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 65 Godkännande av dagordning.
§ 66 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut
§ 67 Godkännande av ska-krav, upphandling företagshälsovård.
§ 68 Information; Ölandsleden Fyr till Fyr.
§ 69 Godkännande av kostnad för samförläggning gatubelysning 2016.
§ 70 Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel
2017.
§ 71 Information; redovisning sjuktal med mera.
§ 72 Budgetuppföljning mars 2017.
§ 73 Redovisning, kostnader/intäkter kommunens hamnar.
§ 74 Information; Slutrapport från förstudie rörande hamnstrategi för Borgholms
kommun.
§ 75 Godkännande av bolagets förvärv av fastighet Hammaren 8.
§ 76 Begäran om anvisning av medel, muddring Sandviks hamn; ändring av
beslut.
§ 77 Begäran om anvisning av medel, bänkar vedkajen i Borgholm.
§ 78 Begäran om medel, återställning av hamnar och badstränder efter högvatten
och stormar.
§ 79 Begäran om anvisning av medel, laddstolpar.
§ 80 Begäran om anvisning av medel ur investeringsbudget 2018, samhällsbyggnadsnämnden.
§ 81 Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
§ 82 Begäran om anvisning av investeringsmedel underhåll av fastigheterna
Viktoriaskolan och Åkerbobadet.
§ 83 Anpassning av lokaler för bibliotek på övervåning i Runstens förskola samt
anvisning av medel.
§ 84 Godkännande av årsredovisning 2016; Kalmarsunds Gymnasieförbund.
§ 85 Medfinansiering och godkännande av avtal, Vård- och Omsorgscollege
Kalmar län.
§ 86 Medborgarförslag (Gunnar Ihren) – bygg krematorium i Bäckmans park.
§ 87 Återrapportering bifallen motion – införande av ”Mina timmar” inom
hemtjänsten.
§ 88 Val - ny andre ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
§ 89 Val av styrelse för Miljöfonden.
§ 90 Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
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§ 65
Godkännande av dagordning.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om två tillkommande ärenden som
skickats till kommunstyrelsens ledamöter efter utskick av kallelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med två tillkommande ärenden.
_____________________________

§ 66

Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om
- att kommunpolis Magnus Areskog nu är på plats. Arbetet med samverkansavtal mellan kommunen och polisen kommer att påbörjas snarast.
- inbjudan till Hotell Skansen 3 maj kl 17:30 för information om SKLs studie
gällande förutsättningar för kommunsammanslagning av Borgholms och
Mörbylånga kommuner.
- att landstingets folkhälsoutskott besökte Borgholms kommun 19 april.
Representanter från kommunen både politiker och tjänstemän deltog för
diskussion kring landstingets folkhälsoarbete med fokusområden: tobaksfritt län 2025, fysiskt aktiva invånare, psykisk hälsa samt en jämlik och
jämställd hälsa.
- pågående rekryteringar: fastighetsförvaltare är anställd, rekrytering av fastighetstekniker pågår.
- att renoveringen av Böda Servicehus troligen inte kommer att påbörjas
förrän efter sommarsäsongen.
_____________________________

§ 67

Dnr 2017/108-059 KS

Godkännande av ska-krav, upphandling företagshälsovård.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för framtagna ska-krav inför upphandling av företagshälsovård. Ska-kraven och övriga kriterier har tagits fram i
samarbete med HR-avdelningen.
Förretagshälsovård upphandlas för att kommunen ska kunna utnyttja kompetenta företagsläkare, -sköterskor, -gymnaster, psykologer, beteendevetare,
och arbetsmiljöingenjör/skyddsingenjörer. De tjänster som leverantören för
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företagshälsovården ska kunna utföra är:
- förebyggande arbetsmiljöarbete,
- rehabilitering och anpassning.
- hälsoundersökningar och vaccinationer.
- psykosocialt stöd och krisstöd.
- arbetsmiljökartläggning/Friskvårdsprofil.
- hälso- och livsstilsgrupper.
- arbetsmiljöutbildning.
- stöd konflikthantering.
- utredning kränkande särbehandling.
Kommunen förbinder sig inte att avropa viss kvantitet, utan antagen leverantör är skyldig att leverera kommunens verkliga behov.
Under sammanträdet konstateras att leverantörens lokaler får finnas på max
fem mils avstånd från Borgholms tätort.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna 2017-04-25 upprättade ska-krav och utvärderingskriterier
med ändringen av punkten gällande avstånd till leverantörens lokaler
till maximalt fem mil.

att

uppdra till ekonomiavdelningen att genomföra upphandlingen.

_____________________________

§ 68

Dnr 2011/110-312 KS

Information Ölandsleden Fyr till Fyr.
Projektledare Bo Thoor informerar om arbetet med Ölandsleden Fyr till Fyr.
Arbetet på norra delen är försenat då det varit lång ledtid på länsstyrelsen för
de återstående sträckorna. Förhoppningen är att leden är komplett hösten
2018 eller våren 2019.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor om projektet som besvaras.
_____________________________

§ 69

Dnr 2015/43-317 KS

Godkännande av kostnad för samförläggning gatubelysning 2016.
Till dagens sammanträde finns redovisning av kostnader för samförläggning
beslutade 2016. Faktureringen har verkställts 2017.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15 § 228, i samband med godkännande av samförläggning 2015 och 2016, bland annat
att vad avser kostnaden för 2016 års samförläggningar behandlas dessa av
kommunstyrelsen när fullständig kostnadsberäkning genomförts.
Av redovisningen framgår att kostnaden uppgår till ca 2,9 mkr. Beloppet avser 2015 och 2016 och påverkade resultatet 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-04 § 133 kommunstyrelsen
att godkänna kostnaden för samförläggning 2016 för följande områden:
Sandvik, Gillberga, Västra Alvara, Böda B2, Lunden Fagerum E2, Böda
etapp 1, Glabo Mellböda. Vanserum, V Sörby Kackelstugan,
Ö Sandby Bredsättra.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kostnaden för samförläggning 2016 för följande områden:
Sandvik, Gillberga, Västra Alvara, Böda B2, Lunden Fagerum E2,
Böda etapp 1, Glabo Mellböda, Vanserum, V Sörby Kackelstugan,
Ö Sandby Bredsättra.

_____________________________

§ 70

Dnr 2017/87-317 KS

Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel 2017.
I tjänsteskrivelse redogör elingenjör Kent Oskarsson att E-on erbjudit kommunen att, i likhet med tidigare 2014, 2015 och 2016, samförlägga gatubelysningen i samband med att de förbättrar och kabelfierar nätet i Borgholms
kommun.
Då Eons fakturering på samförläggningen släpar efter, har Borgholm Energi
som ambition att efterfråga underlag från E-on på planerade projekt och därefter kontinuerligt lämna kostnadsinformation till Borgholms kommun. Det är
administrativt enklare för bolaget att fakturera när projektet är slutfört, men information om pågående arbete är viktigt så kostnaden planeras.
Projekt
Flakeböle/Alvara
Tomteby
Karum
Justerandes sign

kostnad
724 727
190 699
91 004
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46 095
77 898
49 321
1 179 744

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-04 § 134 kommunstyrelsen
att godkänna kommunens deltagande i samförläggning 2017 för projekten:
Flakeböle/ Alvara, Tomteby, Karum, Stora Haglunda, Norra Norrby, Löt.
att kostnaden vad avser 2017 års samförläggningar behandlas när fakturering genomförs.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunens deltagande i samförläggning 2017 för projekten: Flakeböle/ Alvara, Tomteby, Karum, Stora Haglunda, Norra
Norrby, Löt.

att

kostnaden vad avser 2017 års samförläggningar behandlas när fakturering genomförs.

_____________________________

§ 71

Dnr 2017/29-009 KS

Information; redovisning sjuktal med mera.
I samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisning 2016 framförde kommunstyrelsens ledamöter att de ville ha en redovisning av kommunens sjuktal m m vid ett kommande sammanträde.
Vid dagens sammanträde redovisar HR-chef Ann Nilsson kommunens sjuktal
på förvaltningsnivå och på enhetsnivå inom socialförvaltningen. Vidare informeras om HR-avdelningens arbete för att sänka sjuktalen. Vid mötet informeras även om förhållandet antal medarbetare/chef och antal sjukskrivningar
samt arbetet med ledarutveckling och planerat chefskörkort.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor vilka besvaras av HR-chefen.
_____________________________
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§ 72

Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning mars 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för kommunens budgetuppföljning februari
månad varvid framgår:
Resultatet uppgår till plus 1,3 mkr. Driftredovisningen visar en positiv budgetavvikelse 2,2 mkr.
Likviditeten
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 65,8 mkr vilket
är en minskning med 6,6 mkr i jämförelse med månaden innan. Likviditeten för
utgången av mars är 58,4 mkr och har minskat med 21,8 mkr sedan februari.
Den enskilt största likviditetspåverkande posten under mars månad är utbetalningen av det individuella valet 14,7 mkr.
Prognosen bygger på följande antagande att kommunen når ett budgeterat resultat och budgeterad nivå för investeringar. Likviditetsprognosen för helåret är
minus 9,6 mkr. I tertialbokslut 1 2017 kommer likviditetsprognosen att stödjas
på verklig prognos för resultat och investeringar.
Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 45 560 tkr
under 2017. Under året har överföring från 2016 skett enligt beslut § 52/17 KS
totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år 2017 är 59 385 tkr. Hitintills uppgår investeringarna till 6 175 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
Det noteras att kommunstyrelsen uppmanat socialnämnden och utbildningsnämnden att anpassa verksamheten till respektive budgetram.
_____________________________
§ 73

Dnr 2016/8-042 KS

Redovisning, kostnader/intäkter kommunens hamnar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06 § 189 efterfrågades redovisning av kostnader och intäkter var för sig för kommunens hamnar.
Vid dagens sammanträde redovisar bolagets ordförande Carl Malgerud och
ekonomichef Annika Hermansson intäkter och kostnader för respektive hamn.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________
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Dnr 2016/92-043 KS

Information: Slutrapport från förstudie rörande hamnstrategi för Borgholms kommun.
Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud och ekonomichef Annika
Hermansson informerar om rubricerade slutrapport. Det noteras att styrelsen
i Borgholm Energi har uppdragit till vd att sammanställa analys av rapporten
inför kommande politiska beslut.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor.
_____________________________

§ 75

Dnr 2017/107-252 KS

Godkännande av bolagets förvärv av fastighet Hammaren 8.
Borgholm Energi AB föreslår 2017-04-12 kommunfullmäktige
att godkänna förvärvet av fastigheten inom kvarteret Hammaren för maximalt 5,1 mkr.
att uppdra åt förvaltningsledningen att förvärva fastigheten för köpeskilling
om maximalt 5,1 mkr.
Av beslutet framgår att bolaget med förvärvet av fasigheten kan erbjuda industrimark/lokaler till det lokala näringslivet alternativt till egen verksamhet.
Fastigheten anse ligga strategiskt och geografiskt bra till och möjliggör ytterligare sammanhållen expansion inom området.
Vid dagens sammanträde redovisar Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud för ärendet. Det noteras att värdering av fastigheten är gjord och
förhandlingen är avslutad. Förvärvet avser fastigheten Hammaren 8 till en
köpeskilling om 5 075 tkr. Två tredjedelar av fastigheten är inte bebyggd.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justerandes sign

godkänna Borgholm Energi AB:s förvärv av fastigheten Borgholm
Hammaren 8 till en köpeskilling om 5 075 tkr.
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Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
”Är rädd för att kommunen blir dragen vid näsan genom "bytesaffären" med
Kapelludden AB.
Det är aldrig bra med brådstörtade lösningar där man inte har konsekvenserna klara för sig.
Hade hoppats att kommunen skulle börja med mer genomtänkt långsiktig
planering och en gång för alla sluta med sitt hoppande från tuva till tuva, men
den här uppgörelsen är en typisk adhoc-lösning som jag hoppats att vi skulle
slippa.
Ifrågasätter om det verkligen är bra att för lång tid framåt binda upp centralt
belägen mark i Borgholms innerstad för husbilsuppställning och annan campingverksamhet när behovet av att bygga hyresbostäder är så stort. Man får
inte göra det omöjligt att inom en någorlunda nära framtid kunna använda delar av den kommunägda marken norr om Sandgatan för att bygga hyresbostäder, där människor med normala inkomster har råd att bo.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________
§ 76

Dnr 2016/206-552 KS

Begäran om anvisning av medel, muddring Sandviks hamn; ändring av
beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 § 193
att godkänna att muddring av Sandviks hamn åtgärdas inom 2016 års resultat.
att uppmana Borgholm Energi AB att kontinuerligt se till att grusfånget norr
om hamnen grävs ut.
att uppmana Borgholm Energi AB att redovisa kostnader/intäkter från användandet av muddringsmassorna i olika projekt inom VA- och renhållningskollektivet till kommunen
I tjänsteskrivelse 2017-04-06 meddelar ekonomiavdelningen att underlag
saknas för att boka upp kostnaden i bokslutet 2016 och föreslår att nytt beslut tas där kostnaden belastar 2017 års resultat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av beslut § 293/16

Justerandes sign

att

godkänna att muddring av Sandviks hamn (beräknad kostnad 850 tkr)
åtgärdas inom 2017 års resultat.

att

uppmana Borgholm Energi AB att kontinuerligt se till att grusfånget
norr om hamnen grävs ut.
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uppmana Borgholm Energi AB att redovisa kostnader/intäkter från
användandet av muddringsmassorna i olika projekt inom VA- och
renhållningskollektivet till kommunen.

_____________________________

§ 77

Dnr 2017/54-311 KS

Begäran om anvisning av medel, bänkar vedkajen i Borgholm.
I tjänsteskrivelse 2017-02-23 föreslår planarkitekt Åsa Bejemar och servicechef Hans Johannesson att kommunstyrelsen godkänner kostnaden och
anvisa medel ur investeringsbudget 2017, infrastruktur - gata/park samt uppdra till Borgholm Energi AB att beställa och låta bygga 6 bänkar till vedkajen
enligt förslaget
Av skrivelse framgår att sommaren 2015 stod vedkajen färdig efter renovering. Vedkajen saknar dock lämpliga sittmöbler. De bänkar som föreslås är
liknande de som finns på nya bryggan. Totalkostnaden för 6 bänkar beräknas
till 75 000 kronor.
Ombyggnationen av Borgholms hamn har inneburit stora förändringar för
hamnmiljön i Borgholm. Satsningen har lett till ett ökat flöde av besökare,
högre beläggning i gästhamnen och en utveckling av nya och befintliga verksamheter i hamnen. I Gula paviljongen-parken står en ny scen för konserter
och framträdanden färdig. I samband med att hamnmiljön lyfts aktualiseras
även andra behov, såsom sittmöbler. Vedkajen saknar sittmöbler i lämpligt
utförande.
För att få bättre samstämmighet med resten av hamnen föreslås därför att
man låter bygga likadana bänkar som finns på nya bryggan även på vedkajen. Bänkarna är 2,5 meter långa och beräknas kunna rymma sittplatser för
30-talet personer. De byggs i ekvirke som kommer från Borgholm och förses
med smidesarmstöd. Bänkarna kommer att vara starkt infästa i vedkajen,
men kommer gå att lyfta bort vid behov. Totalkostnaden för arbetet inklusive
markarbeten, snickeri, materialkostnader och smide beräknas till 75 000 kronor eller 12 500 kronor/styck.
Bänkarna kommer att verka som en röd tråd i inre hamnen och är unika för
Borgholm.
Bänkarna ska byggas under våren 2017 och stå klara till 1:a maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2017-03-28 § 130 ärendet
till kommunstyrelsen för beslut om godkännande av kostnad och anvisning
av medel för bänkar på Vedkajen.
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Yrkanden
Sofie Jakobsson (KD), Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M), Per Lublin
(nÖP) yrkar avslag på förslaget om nya bänkar.
Sofie Loirendal (FÖL) och Inger Sundbom (S) yrkar avslag på förslaget om
nya bänkar och att vanliga parkbänkar ska användas under 2017.
Ordföranden konstaterar att det endast finns avslagsyrkande samt tillägg att
vanliga parkbänkar ska användas under 2017.
Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet på Loirendals och Sundboms tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå begäran om medel till nya bänkar på Vedkajen.

att

uppdra till servicechef Hans Johannesson att placera vanliga parkbänkar på vedkajen, i likhet med sommarsäsongen 2016.

_____________________________

§ 78

Dnr 2017/102-846 KS

Begäran om medel, återställning av hamnar och badstränder efter högvatten och stormar.
I tjänsteskrivelse 2017-03-30 föreslår servicechef Hans Johannesson att
1 655 tkr avsätts för återställning av hamnar och 500 tkr avsätts för återställning av badplatser.
Av skrivelsen framgår att det högvattnet och stormen som drabbade Öland
2017-01-03 orsakade omfattande skador på hamnar och badplatser. Efter inventering har konstaterats behov av akuta åtgärder i hamnarna för att över
huvud taget kunna sätta dem i drift innan säsongstart, dvs före 2017-05-30.
Även badplatserna har fått stora skador då sand förflyttats eller helt försvunnit. Stora mängder tång och skräp måste samlas ihop och transporteras bort,
bryggor och tillhörande material måst lagas eller ersättas. Även detta är
akuta insattser som måste vara klara före säsongstart. Köpingsviksbukten
beräknas till ca 200 tkr att återställa, resterande 300 tkr fördelas på resterande badplatser.
Ärendet har på grund av tidsbrist inte behandlats i Borgholm Energi AB:s styrelse.

Justerandes sign
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Enligt uppgift från ekonomiavdelningen finns tillgängliga medel i investeringsbudget projekt Hamnar.
Yrkanden
Andreas Persson (S), Marcel van Luijn (M) och Sofie Loirendal (FÖL) yrkar
bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 1 655 tkr för återställning av hamnar enligt förslag. Medel anvisa från investeringskonto Hamnar.

att

anvisa 500 tkr för återställning av badplatser enligt förslag. Medel anvisas från investeringskonto Hamnar.

_____________________________
§ 79

Dnr 2017/103-040 KS

Begäran om anvisning av medel, laddstolpar.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för behov av ny laddstolpe på torget då
den gamla körts omkull. Den påkörda stolpen renoveras och sätts upp vid
Ekbacka. Kostnad för ny laddstolpe och montering av laddstolpe vid Ekbacka
uppskattas uppgå till ca 80 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-04 § 154 kommunstyrelsen
att anvisa 80 tkr för åtgärderna. Medel anvisas från investeringskonto Infrastruktur.
Yrkanden
Andreas Persson (S) och Sofie Jakobsson (KD) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden konsterarar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
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Därmed bifalls förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 80 tkr för åtgärderna. Medel anvisas från investeringskonto Infrastruktur.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
_____________________________
§ 80

Dnr 2017/100-043 KS

Begäran om anvisning av medel ur investeringsbudget 2018, samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 2017-03-30 § 69 500 tkr av investeringsbudgeten för 2018 till utrustning för att kunna göra inmätningar som godtas av lantmäteriet.
Av beslutet framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetens för att
mäta in objekt, till exempel nya byggnader, ledningar och vägar, och rapportera in detta till Lantmäteriet. Denna tjänst har hittills köpts av Metria. Att göra
jobbet själva är lönsamt rent ekonomiskt. Utrustningen möjliggör även uppdragsmätningar i tillämpliga fall, vilket blir en ren intäkt.
Utrustning kommer att hyras, men det blir långsiktigt väsentligt billigare att
köpa egen utrustning.
Under punkten diskuterades även behovet av en ytterligare strategtjänst på
förvaltningen. Det bedöms som om det finns ett långsiktigt behov av kompetens främst i vattenfrågor. Kompetensen finns på förvaltningen, men berörda
tjänstemän arbetar med externfinansierade projekt, och måste redovisa sin
arbetstid i dessa. Möjligheten att använda deras kompetens för ”skattefinansierade” ändamål är därför begränsad. Rådande vattensituation gör att behovet är stort, och såväl kommunledningen som politiker behöver regelmässigt
stöd i vattenfrågor.
I tjänsteskrivelse 2017-04-12 föreslår ekonomiavdelningen att äskandet avseende investeringsmedel för utrustningen hanteras i budgetprocessen inför
investeringsbudget 2018.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar bifall till förslaget.
Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar meddela samhällsbyggnadsnämnden
att

äskandet avseende investeringsmedel för utrustningen ska tas upp
och hanteras i budgetprocessen inför investeringsbudget 2018.

_____________________________

§ 81

Dnr 2017/86-106 KS

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
Sveriges Kommuner och landstinget informerar i skrivelse 2017-03-24 om att
sedan styrelsen för SKL 2016-10-07 beslutat att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om
att sälja merparten av sina aktier i företaget SKL Företag AB. Förvärvet
trädde i kraft 2017-0316.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och kunna använda sig av företagets tjänster.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av
och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja
och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner,
som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan
digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och
en hållbar utveckling.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande
möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns
likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och
företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks
också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som
blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja.
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners
digitalisering är:
• Medlemsgemensamma digitala lösningar.
Justerandes sign
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• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.
I tjänsteskrivelse 2017-04-03 föreslår ekonomiavdelningen att kommunen
förvärvar fem aktier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-04 § 155 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på förslaget.
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar
ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Sofie Jakobsson (KD)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Därmed bifalls förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja mot 4 nej föreslå kommunfullmäktige
att

Justerandes sign

av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto 1010-2204.
Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2)
_____________________________

§ 82

Dnr 2017/37-298 KS

Begäran om anvisning av investeringsmedel; underhåll av fastigheterna
Viktoriaskolan och Åkerbobadet.
I tjänsteskrivelse 2017-04-06 föreslår kommunledningskontorets fastighetsavdelning att kommunstyrelsen anvisar 800 tkr ur investeringsbudget 2017 till
underhållsarbete på Viktoriaskolan och Åkerbobadet.
Av skrivelsen framgår att fasader och fönster är i dåligt skick och behöver
målas och bytas på vissa delar av Viktoriaskolans byggnader:
- Diamantens vindskivor och gavelspetsar mot söder behöver tvättas och
målas samt delar av panel bytas ut. Tre fönster behöver också bytas.
- Pärlans fönster, balkong och putsad fasad behöver ses över med reparationer och målning.
- Idrottsbyggnadens fönster och skärmtak vid huvudbyggnad är i behov av
tvätt och målning.
Åkerbobadets entré och omklädningsbyggnad är i behov av renovering. Gaveln behöver målas och delvis krävs byte av träpanel samt plåtskoning mot
mark. Åtgärderna behöver göras omgående dvs innan säsongen startar.
Fastighetsavdelningens bedömning
Det utvändiga fastighetsunderhållet på kommunens fastigheter är mycket eftersatt. I många fall innebär det att planerad utvändig målning även leder till
byte av till exempel fasad, helt eller delvis. Genom kommunens ramavtal för
byggtjänster kan arbetena starta direkt efter beslut och slutföras under tid på
året som lämpar sig för åtgärderna.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konsterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign
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anvisa 800 tkr ur investeringsbudget konto Fastighetsupprustning till
underhållsarbete på Viktoriaskolan och Åkerbobadet.

_____________________________
§ 83

Dnr 2016/148-882 KS

Anpassning av lokaler för bibliotek på övervåning i Runstens förskola
samt anvisning av medel.
Kommunstyrelsen godkände 2016-08-30 § 152 efter begäran från utbildningsnämnden flytt av biblioteket i Runsten till nya förskolan samt att kostnaden för utredning av brandkrav finanserias inom ramen för resultatet 2016.
I tjänsteskrivelse 2017-04-18 föreslår kommunledningskontorets fastighetsavdelning kommunstyrelsen att godkänna förslaget till anpassning av lokaler
för bibliotek och kompletterande lokaler för förskolans verksamhet samt anvisa de 1 mkr som under Fastigheter Underhåll föreslagits till underhåll av
Runstens gymnastiksal. I ärendet föreslås ombyggnad av resterande lokaler
på övervåningen i Runstens förskola. vidare föreslås att del av lokalerna anpassas för Runstens bibliotek och resterande del för kompletterande lokaler
till förskolans verksamhet. vidare föreslås att investeringssumman som anvisats till gymnastikbyggnaden i investeringsbudget 2017 istället anvisas till
projektet.
Av skrivelsen framgår att kommunledningskontorets fastighetsavdelning har
uppdragit till konsulter att undersöka omfattning av åtgärder i lokalerna på
övervåningen för att uppfylla BBR och andra myndighetskrav som ställs vid
ändrad användning och ombyggnad av lokalerna.
Fastighetsavdelningens bedömning
Ombyggnaden av övervåningen planeras för att biblioteket kan flyttas och får
därmed lokaler som uppfyller kraven för tillgänglighet. Förskolan Näktergalen
ersätts inte av en ny avdelning, men däremot med klassrum och ett mindre
rum för pedagogisk verksamhet. Förskolan har idag behov av kompletterande lokaler för bl.a. femårsverksamheten men framtida behov kommer troligtvis variera på grund av skiftande storlek på årskullarna.
Anlitad brandkonsult bedömer att de båda verksamheterna kan hysas inom
samma brandcell. Detta är godkänt eftersom biblioteket är mindre och med
en begränsad mängd böcker. Krav ställs dock på ombyggnad av den befintliga utrymningstrappan.
Förslaget till ombyggnad omfattar bland annat ny ventilation och inbyggnad
av rör, håltagning i vägg, rivning av podier, nytt undertak, nya dörrar mot korridor, ny belysning samt dragning av el. Vidare behövs ytterligare ett WC och
en våtbänk i förskolans lokal. Väggar i klassrummen och korridor behöver lagas och målas samt att mattor ersätts med ljud- och miljöklassade mattor.
Eventuellt kan det medföra sanering av asbest.

Justerandes sign
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Konsekvensanalys
Åtgärder för gymnastikbyggnaden kan skjutas upp till 2018 med hänvisning
till att lokalerna för närvarande inte används. Dock bör takbeklädnad bytas på
grund av återkommande läckage. Medel för detta kan anvisas från budget för
akut och felavhjälpande åtgärder.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget till anpassning av lokaler i Runstens förskola för
bibliotek och kompletterande lokaler för förskolans verksamhet.

att

anvisa de 1 mkr ur investeringsbudget 2017 som under Fastighetsupprustning tidigare avsatts till underhåll av Runstens Gymnastiksal.

_____________________________

§ 84

Dnr 2017/104-042 KS

Godkännande av årsredovisning 2016; Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänner och överlämnar
2017-03-30 § 17 årsredovisning 2016 till medlemskommunerna.
Av årsredovisningen framgår att resultatet för 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheterna samlade resultat visar ett överskott om 3,1 mkr. Vid bokslutsavstämningen år 2015 uppgick motsvarande resultat till ett underskott om 13,7 mkr.
Yrkande
Inger Sundbom (S) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2016 för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2017/60-106 KS

Medfinansiering och godkännande av avtal, Vård- och Omsorgscollege
Kalmar län.
Västerviks kommun efterfrågar i skrivelse 2017-02-10 svar från bland andra
kommunerna i Kalmar län om fortsatt gemensamt arbete med vård och omsorgscolleget Kalmar län genom undertecknande av avtal om fortsatt finansiering. Avtalet har presenterats i primärkommunala nämnden.
Nuvarande avtal löper ut 2017-11-30. Det nu framtagna avtalet avser en
femårsperiod med start 2017-12-01. Finansieringsparterna åtar sig att säkerställa en finansiering av VO-college med en årlig budget på 900 tkr under perioden, varav kommuner och Kalmarsunds Gymnasieförbund står för 600 tkr
årligen. Kostnadsfördelning baseras på en fast avgift samt en rörlig baserat på
invånarantal. Kostnaden för Borgholms kommun är enligt förslag 39 775 kronor årligen under en femårsperiod.
I tjänsteskrivelse 2017-03-03 föreslår ekonomiavdelningen att avtalet godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-03-28 § 111 kommunstyrelsen
att godkänna förslag till avtal om fortsatt finansering av vård- och omsorgscollege Kalmar län.
att kostnaden hanteras i budgetarbetet inför budget 2018.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslag till avtal om fortsatt finansering av vård- och omsorgscollege Kalmar län.

att

kostnaden hanteras i budgetarbetet inför budget 2018.

_____________________________

§ 86

Dnr 2016/141-008 KS

Medborgarförslag (Gunnar Ihren) – bygg krematorium i Bäckmans park.
Gunnar Ihren, Källingemöre bygata 5011, 387 95 Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag 2016-05-30 att kommunen bygger/ordnar ett krematorium i
Bäckmans park.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige lämnade 2016-06-13 § 113 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2017-03-23 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.
Av skrivelsen redogörs att av Begravningslagen 3 kap. 1 § framgår: Krematorier får anordnas och hållas bara av den som innehar en allmän begravningsplats eller av en församling.
Detta skulle i sig inte hindra kommunen att bygga krematorium för då skulle
kommunen kunna bli innehavare av allmän begravningsplats om man tog
över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten från Norra Ölands
pastorat/Borgholms församling.
Den andra aspekten är underlaget för att hålla eget krematorium. I SKKF:s
utredning från 2009/2010 räknar de på en nedre gräns på 500-600 kremationer per år. Den siffran kommer med all sannorlikhet höjas till 1000 i
kommande utredning som blir klar till halvårsskiftet i år, se www.skkf.se när
den utredningen presenteras.
Enligt årliga statistik kremerades följande från Öland i Kalmar 2015:
Sydölands församling: 8 stoft
Nordölands församling: 26 stoft
Borgholms församling: 48 stoft
Totalt kremerades 82 personer från Öland 2015. Detta är absolut inte underlag för att hålla eget krematorium när det bara är 4 mil till Kalmar.
Utifrån ovanstående redovisning anser kommunledningskontoret att kommunen inte ska ta över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten och
att förslaget därmed ska avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-03-28 § 117 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.
Förslagsställaren har sökts för inbjudan till dagens sammanträde, men har
inte varit anträffbar.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2014/20-109 KS

Återrapportering bifallen motion – införande av ”Mina timmar” inom
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige biföll 2016-03-14 § 53 motionen och uppdrog till socialnämnden att om ett år återrapportera till kommunfullmäktige vad som hänt
med anledningen av motionen.
Socialnämnden beslutade 2016-12-20 § 159 godkänna följande rapport
med anledning av bifallen motion:
Bakgrund
Hemtjänstinsatser syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet
så att den enskilde skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten hjälper
den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning,
tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad
som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form
av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med
andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning
kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för
verkställighet. Politiska beslut av riktlinjer för hemtjänst ligger till grund för biståndsbeslut. I Borgholms kommun finns i nuläget ca 270 hemtjänsttagare
och det beviljas i snitt 12 000 hemtjänsttimmar per månad.
Mina timmar, kort sammanfattning enligt modellen man provade i Norrköpings kommun
Mina timmar enligt Norrköpings kommuns modell baseras på att den enskilde
får beviljat tid för insatser och sedan kan välja vilka insatser man önskar, när
de ska utföras och på vilket sätt. Den enskilde kan välja vilka insatser man
vill ha. Verksamheten blir på så sätt inte baserad på rätt till insatser efter behov utan mer önskemålsbaserad. Det är helt annorlunda än gällande lagstiftning, både inom sjukvården och inom omsorgen.
Synpunkter inhämtade från verksamhetsansvariga i Norrköping:
I Norrköpings kommun fattades politiskt beslut 2011 på införande av Mina
timmar. Omsorgsnämnden tillsatte en utredning som 2013 föreslog ett upplägg för hur Mina timmar skulle provas på fyra hemtjänstenheter. Projektledare rekryterades februari 2014 och projektet startade i november 2014.
Mina timmar avslutades redan i februari 2015 då LOV-beslut togs i Norrköpings kommun. I samband med valet 2014 bildades en ny omsorgsnämnd,
som valde en annan inriktning.
Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna men kostnadsökningar kunde inte påvisas. Den kostnadsberäkning som gjordes blev
dock osäker på grund av svårigheter med att få fram en ”prislapp på timmen”.
Ökad otydlighet har även påtalats kring att det inte är behov av insatser som
styr verkställigheten utan en kombination av behov och önskemål om insatser.
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Det var få brukare som kunde välja och använda mina timmar som det var
tänkt, flera brukare missuppfattade vad Mina timmar innebar och trodde att
de skulle få både de beviljade timmarna utifrån behov och dessutom extra tid
för annat de önskade få hjälp med. Flera brukare påtalade en ökad möjlighet
att påverka och att personalen blev bättre på att få den enskilde delaktig.
Bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef
och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den
enskilde önskar att insatserna ska ges. Brukarinflytande ska ske genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda enligt biståndsbeslut, på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Förändringar på mycket kort varsel
(samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. Nuvarande upplägg i hemtjänsten är baserat på den enskildes behov, biståndsbeslut och önskemål inom
ramen för behov, enligt gällande lagstiftning, enligt riktlinjer och politiska beslut i Borgholms kommun.
De beslut som fattats i Borgholms kommun, av socialnämnden (i enstaka fall
även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser har betydelse för hur hemtjänsten kan levereras:
-

Resursfördelningsmodell: Modellen bygger på biståndsbeslut som beskriver behov och vilka insatser den enskilde behöver och har rätt att få. Modellen används i av flera kommuner och rekommenderas på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Modellen är även en förutsättning för att
Borgholms kommuns invånare ska kunna erbjudas hemtjänst i privat regi
enligt LOV, Lagen om valfrihet.

-

LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare ska
kunna välja utförare. Valet innebär att utförare, i kommunal regi eller av
privat aktör. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men
effekten anses övervägande positiv i uppföljningar av äldreomsorgen i sk
”LOV-kommuner”.

-

IBIC, Individens behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos
äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Beslut
är fattat för att införa IBIC-modellen i Borgholms kommun.

-

Värdegrund och värdighetsgarantier: I Borgholms kommun arbetar vi
inom omsorgen enligt den nationella värdegrunden och enligt de värdighetsgarantier som tydliggör vilka insatser den enskilde har behov av samt
hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras.

Sammanfattning av rapporten
Beviljade hemtjänsttimmar omfattar de insatser den enskilde har behov av
och rätt till. Arbetssätt i hemtjänsten kan utvecklas med ännu större fokus
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-25

65-90

hur, när och på vilket sätt insatser ska ges. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att minska arbetsgrupperna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra
dagskontinuiteten så att den enskilde träffar färre medarbetare. Brukarinflytande/ brukarmedverkan ska fortsätta utvecklas inom nuvarande ram där genomförandeplanen och IBIC sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde ska även få mer information om befintliga möjligheter att påverka.
Den enskilde ska få de insatser man har behov av och rätt till enligt nuvarande lagstiftning och fattade politiska beslut. Socialnämnden har beslutat att
delaktighet och inflytande är mycket viktigt, lagstiftningen och hemtjänstens
riktlinjer betonar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
_____________________________
§ 88

Dnr 2014/220-116 KS

Val - ny andre ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktige godkände 2017-03-13 § 31 Maria Lindmarks avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen.
Med anledningen av avsägelsen måste ny andre ersättare utses till arbetsutskottet.
Miljöpartiet föreslår Bertil Lundgren till ny andre ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Bertil Lundgren (MP) till ny andre ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott i stället för Maria Lindmark.

_____________________________

§ 89

Dnr 2012/137-381 KS

Val av styrelse för Miljöfonden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-18 § 158, i samband
med godkännande av upprättat avtal om inrättande av miljöfond, kommunstyrelsen
att bilda en styrelse för miljöfonden, varav en av platserna i styrelsen ska
vara avsedd för E-on.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-25

65-90

Vid dagens sammanträde diskuteras sammansättningen av styrelsen för fonden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

styrelsen för Miljöfonden ska bestå av en politisk styrelse som till sin
hjälp ska ha en tjänstemannagrupp.

att

styrelsen ska bestå av sex personer; tre från kommunstyrelsen fördelat två från majoriteten och en från oppositionen, en representant från
vardera samhällsbyggnadsnämnden och Borgholm Energi AB samt
en representant från E-on.

att

tjänstemannagruppen ska bestå av en tjänsteman från Borgholm
Energi och två tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen.

att

uppdra till politiska grupper och förvaltningar att snarast lämna förslag
på representanter i styrelse och tjänstemannagrupp enligt ovan.

_____________________________

§ 90

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
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-04-13

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-03-14 - 2017-04-13

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
176018

K

2017-04-06

Cirkulär 17:11 Ändringar i Omställningsavtalet KOM-KL
SKL
KS meddelande

2017.295

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

SBN 2017-01-26, § 9 antar dp gällande Resedan Magdalena Widell
(Inkom 2017-02-16)

2017-03-14
KS 2016/190

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Detaljplan Resedan 5
2017.586

I

2017-03-15

2017.591

Beslut om godkänd redovisning för
lågstadiesatningen 2015/2016

Magdalena Widell

Skolverket

I

KS meddelande
Skickad till Linda K och utbildningsnämnden

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Återrapportering - Slottsskolan arbetsmiljö

Marie-Louise Johansson

2017-03-15
KS 2015/230

KS meddelande
Arbetsmiljö Slottsskolan

2017.631

I

2017-03-20

2017.636

Inbjudan till presidieträff för funktionshinderråd
eller motsvarande den 4/5

Magdalena Widell

Funktionshinderrådet i Kalmar län

I

KS meddelande

INBJUDAN

Regional lägesbild vattenbrist mars 2017

Magdalena Widell

2017-03-20

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2016/140

KS meddelande

INFORMATION

Vattensituationen
2017.637

I

Primärkommunala nämnden protokoll 170202

Magdalena Widell
Sidan 1 av 6
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-03-20

2017.638

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-03-20

2017.639

I

Primärkommunala nämnden protokoll 170302

Magdalena Widell

KS meddelande

PROTOKOLL

Hjälpmedelsnämndens protokoll 170302

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden Kalmar kommun

I

2017-03-22

2017.653

PROTOKOLL

Regionförbundet i Kalmar län

2017-03-20

2017.651

KS meddelande

KS meddelande

PROTOKOLL

Hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket

Magdalena Widell

Skogforsk

I

KS meddelande.
Skickad till SBN

INFORMATION

Svar på remiss - krisplan för dricksvatten till
kommunerna i Kalmar län. Det är upp till varje
kommun att besluta ifall man vill utföra några
revideringar, men för att behålla enhetligheten
inom länet ser man gärna att inte allt för stora
revideringar utförs.

Magdalena Widell

2017-03-22

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2016/140

KS meddelande.
Skickad till Ilko, SBN och Markus Wertvein Ros

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Vattensituationen
2017.705

I

2017-03-23

2017.707

Beslut om utbetalning från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor storlek på
stödet 92 578 kr.

Magdalena Widell

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

I

KS meddelande.
Skickad till Ekonomiavd och Utb

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dom - förvaltningsrätten upphäver tredje attsatsen i budget 2017. - antagande av Budget
2017 med plan för 2018- och 2019. (driftbudget)
Mål 4658-16.

Marie-Louise Johansson

2017-03-24

Förvaltningsrätten i Växj

KS 2016/126

KS meddelande

DOM
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Budget 2017
Överföringar. investeringsbudget.
Delårsrapport, årsredovisning
2017.711

I

2017-03-27

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 447 219 kronor.
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap
KS meddelande

2017.719

I

SKRIVELSE

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet Magdalena Widell
på väg 19515.2

2017-03-28

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/45

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg
19515,2 Horns kustväg mellan Byrumsvägen (väg
990) och Byrums Sandvik
2017.720

I

Beslut på entledigande av begravningsombud
Lars- Gunnar Fagerberg from 27/3-17

2017-03-28

Länsstyrelsen i Östergötland

KS 2016/245

KS meddelande.
Kopia till LG skickad via mail.

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förordnande av begravningsombud
2017.721

I

Förordnande av begravningsombud from 27/3-17 Magdalena Widell
Henrik Linnarsson. Förordnandet gäller till 201812-31 eller tills dess att länsstyrelsen förordnar på
annat sätt.

2017-03-28

Länsstyrelsen i Östergötland

KS 2016/245

KS meddelande.
Kopia skickad till Henrik via mail.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förordnande av begravningsombud
2017.757

I

2017-03-31

2017.758

2017-03-31

Beviljade ersättningar asylsökande
ensamkommande barn 3 419 000 kronor.
Överlämnat till ekavd

Marie-Louise Johansson

Migrationsverket

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Utbyte av topplina mellan Stävlö-Linsänkan.
Skickat till sbf och beab för info

Marie-Louise Johansson

Linjemontage
KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.760

I

Förberedande arbete - underrättelse om
markundersökning inför mötesfri väg med
mitträcka och en gång- och cykelväg längs väg
136, Ombyggnation av Högsrumskorsningen till
cirkulationsplats.
Skickat till SBN, Hanna O-A och BEAB för
kännedom.

2017-03-31

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

INFORMATION

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2017.761

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Ljungholms
överklagande mål 3807-16.
Skickat till SBN för kännedom.

2017-03-31

Förvaltningsrätten

KS 2016/168

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

DOM

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.783

I

2017-04-03

2017.799

I

2017-04-04

KS meddelande.

CIRKULÄR

Årsredovisning, revisionsberättelse 2016 från
Samordningsförbundet i Kalmar Län

Magdalena Widell

Samordningsförbundet i Kalmar Län

I

2017-04-05

2017.820

Magdalena Widell

SKL

2017-04-05

2017.807

Cirkulär 17:12 Nya hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) Skickad till Soc

KS meddelande

ÅRSREDOVISNING

Sammanträdesprotokoll ledningsrättsförrättning
29 mars kl 12, Kolstad.
Skickad till Kristian S

Magdalena Widell

Lantmäteriet

U

KS meddelande

PROTOKOLL

Meddelande- Protokoll till KS 170321.
KS lägger 2017-03-21 § 64 redovisning av
delegationsbeslut och meddelanden med
godkännande till handlingar.a

Magdalena Widell

BESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/10

KS lägger 2017-03-21 § 64 redovisning av
delegationsbeslut och meddelanden med
godkännande till handlingar.a

BESLUT

Meddelanden och redovisning av
delegationsbeslut
2017.826

I

Beslut om ersättning för externa kostnader i
samband med avbruten boendeavskaffning.
Expedierat till ekonomiavd.

2017-04-05

Migrationsverket

KS 2015/238

KS meddelande.

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända
2017.827

I

2017-04-06

2017.830

Skolverket

I

2017-04-06

2017.832

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inbjudan till Budgetdagen.
Skickad till Linda K, Lars-Gunnar och Kso

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-07

2017.833

Skolverket beviljar statsbidrag med 935 000 (
Magdalena Widell
motsvarande 11 förstelärare och 0 lektorer.)
Bidraget avser perioden 2017-07-01- 2018-06-30.
Överlämnad till utbildningsförvaltningen och
ekonomi.

KS meddelande

INBJUDAN

Ett rökfritt Sverige för våra barns skull

Magdalena Widell

Rökfritt Sverige 2020

I

2017-04-07

KS meddelande

INFORMATION

Länsstyrelsen beslutar att ge
tillstånd för ny markbeläggning framför
entrébyggnaden Borgholms slott

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.840

2017-04-07

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 450 989 kr, avseende
år: 2017
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2017.843

I

2017-04-10

2017.846

KS meddelande

SKRIVELSE

Beslut att Jur kand Claes Forsgren är notarius
publicus under 2017

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beredskap för torka i stora delar av landet

Magdalena Widell

2017-04-10

SKL

KS 2016/140

KS meddelande

INFORMATION

Vattensituationen
2017.857

I

2017-04-11

2017.859

Inbjudan Trähussafari 2017-09-01 kl 09.00-16.00, Magdalena Widell
Växjö, Linnéuniversitetet, M-huset
Länsstyrelsen i Kronobergs län

I

KS meddelande

INBJUDAN

Informationsbrev anslutning 2017

Magdalena Widell

2017-04-11

Sydarkivera

KS 2016/158

KS meddelande

INFORMATION

Avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna
för att ansluta till kommunalförbundet Sydarkivera
2017.905

I

Slutredovisning projekt Murargatan Strömgården Marie-Louise Johansson
Hus E

2017-04-12

Tobias Sellden

KS 2015/221

KS meddelande

REDOVISNING

Lokalförsörjning 2015
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.646

U

TUFF-TUFF-TÅG- Tillstyrkt hållplats för
rundturståg 17-03-30-17-12-30

2017-03-14

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170314

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.578

U

2017-03-14

Tillstyrkt transporttillstånd 2017-03-14--17
gällande transport av arbetsbod från Borgholm
till Lofta via väg 136.

Marie-Louise Johansson

Kent Oscarsson

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.643

U

BORGHOLMS PLÅTSLAGERI AB -Tillstyrkt
Byggetablering,Lift, Köpmangatan - Storgatan
2017-03-20--2017-03-24

2017-03-20

Yttrande

KS 2017/6

Inskickad 170320

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.644

U

ÖLANDS MOTORKLUBB- Tillstyrkt ansökan u f Lars Gunnar Fagerberg
a villkor enligt placering av fordon av utställning
av veteranbilar 170621--0823 onsdag mellan kl
18-21

2017-03-20

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad 170320 till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.645

U

VICTORIAMÄSSAN - Tillstyrkt Södra delen av
Socitetsparken och området vid
nya hamnscenen, Borgholm, Borgholms
kommun,
2017-07-13 - 2017-07-14 klockan 11.00 - 16.00
(Uppbyggnad under tiden 2017-07-12 klockan
16.00-24.00, nedmontering
2017-07-15 till kl. 14.00)

2017-03-20

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170320

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 1 av 3
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmänplats 2017
2017.648

U

RUNSTENS INTRESSEFÖRENING- Tillstyrkt
äggröran med marknad, festival, Loppis m.m
170418 09.00-19.00

2017-03-20

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170220

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.655

U

SMEDJAN PIZZERIA - tillstyrkt ansökan

2017-03-22

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170322

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.656

U

ÖLANDS SKIDKLUBB- tillstyrkt ansökan om
Rullskidtävling i centrala Borgholm 2/7 2017

2017-03-22

Yttrande

KS 2017/61

Skickad till polisen 170329

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
175613

K

2017-03-23

Meddelande och Uppsägning av hyreskontrakt

Ilko Corkovic

Arbetsförmedlingens lokaler

KS 2016/37

DELEGERINGSBESLUT
Lokalförsörjning 2016

2017.713

U

2017-03-27

LTF - Väghållarbeslut Per Lindströms väg
avstängning för schaktarbeten 27/3-12/5.

Marie-Louise Johansson

Borgholm Energi

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

175788

K

2017-03-28

Yttrande 1:a maj-firande, Socialdemokraterna
Norra Ölands Arbetarekommun

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrande

KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmänplats 2017

175950

K

2017-04-05

CITYFÖRENING PÅSKFIRANDE- Tillstyrkt
Ansökan Påskfirande 170415 08.00-18.00 med
musikunderhållning, utställningar, parad,
speakerpresentationer, tält m.m

Lars Gunnar Fagerberg

YTTRANDE

KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmänplats 2017

175959

K

2017-04-05

BORGHOLMS KÖK OCH BAR - tillstyrkt
ansökan

Lars Gunnar Fagerberg

YTTRANDE

KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmänplats 2017

2017.821

U

BORGHOLMS SLOTT TÅG- Tillstyrkt hållplats

Lars Gunnar Fagerberg
Sidan 2 av 3
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Dokumenttyp
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2017-04-05

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170405

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.822

U

TACK&BOCK- tillstyrkt ansökan gällande
uteservering

2017-04-05

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170407

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.823

U

SOCIALDEMOKRATERNA NORRA ÖLANDTillstyrkt

2017-04-05

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170405

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.824

U

BORGHOLMSDAGARNA - tillstyrkt yttrande

2017-04-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170405

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.909

U

Godkännande att medfinansiera med 4 800
kronor, ansökan från Löts hembygdsförening
EU-projekt "Kroppkakskok"

Ilko Corkovic

2017-04-13
KS 2017/37

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om bidrag Löts hembygdsförening,
projekt kroppkakskok
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-07
§ 87

Redovisning av delegationsbeslut; medfinansiering EU-projekt för underleverantörer till OKG med 10 000 kronor.
§ 88 Begäran om medfinansiering, Projekt New residents into work.
§ 89 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
§ 90 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
§ 91 Ansökan om ersättning för kostnader i samband med förbättringsarbeten av
vandringsleden Borg till Borg.
§ 92 Aktualisering av uppdrag; arrendator till kommersiell verksamhet/uteservering på Vedkajen.
§ 93 Begäran om anvisning av medel, vändplan Strandgatan-Sandgatan.
§ 94 Upphandling – VA-material.
§ 95 Information; Årsredovisning 2016.
§ 96 Yttrande över yrkande om inhibition och begäran om laglighetsprövning
över kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-26 § 26; godkännande
av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för
socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. (Mål nr 701-17)
§ 97 Anvisning av ytterligare medel; renovering av servicehus, Byxelkrok.
§ 98 Information; renovering av servicebyggnaden i Böda hamn.
§ 99 Återrapportering; Pendlarlinje mellan norra Öland och Kalmar; uppdrag från
fullmäktigeberedning.
§ 100 Framtagande av Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
2017-03-20
§ 101 Årlig träff med LRFs kommungrupp.
2017-03-21
§ 102 Godkännande av kravprofil, rekrytering kommunchef.
§ 103 Redovisning delegationsbeslut; lokallösning arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen
§ 104 Ändrad sammanträdesdag
2017-03-28
§ 105 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
§ 106 Godkännande av avtal; Upplåtelse av arrendetomt med tomträtt, Byxelkrok
1:1.
§ 107 Framtagande av Bostadsförsörjningsplan samt ev revidering av Riktlinjer för
bostadsförsörjning i Borgholms kommun.
§ 108 Ansökan om bidrag för 2017, Borgholms Jaktvårdskrets.
§ 109 Ansökan om bidrag till Lisebergsresa, ungdomsgården Slottsgården.
§ 110 Ansökan om bidrag till Öland Spirar, Ölands Skördefest.
§ 111 Medfinansiering och godkännande av avtal, Vård- och Omsorgscollege
Kalmar län.
§ 112 Godkännande av riktlinjer kommunalt bidrag för fiberanslutning till föreningar.
§ 113 Reviderat avtal – samarbete kring folkhälsoarbetet i Borgholms kommun i
partnerskap med Fryshuset.
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§ 114A Lokaler för hemtjänst och Hälso-och sjukvårdsverksamheten i centrum och
mellersta området.
§ 114B Remiss - förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025.
§ 115 Remiss – ansökan om begagnande av offentlig plats, uteservering Tack och
Bock.
§ 116 Begäran om åtgärder, markskötsel, Tings Ene 1:14.
§ 117 Medborgarförslag (Gunnar Ihren) – bygg krematorium i Bäckmans park.
§ 118 Deltagande i SmåKoms årsstämma och konferens.
§ 119 Begäran om återrapportering, utvärdering laga mat hos brukarna.
§ 120 Information; IFK Kalmars projekt Vi skjuter på debuten.
§ 121 Information; personalärenden
§ 122 Godkännande av upphandlingsunderlag förstudie organisationsöversyn.
§ 123 Information, Svenska Stadsnätsföreningen.
§ 124 Erbjudande om deltagande i projekt European Smart Island.
§ 125 Ansökan om hänvisningsskyltar, Nordsjö Idé och Design.
§ 126 Aktualisering och utökning av uppdrag, gatuunderhållsplan.
§ 127 Information; Coompanion i Kalmar län.
§ 128 Information; näringslivsfrågor.
§ 129 Återrapportering; representanter i näringslivsråd.
§ 129 Återrapportering; Aktualisering av uppdrag; arrendator till kommersiell verksamhet/uteservering på Vedkajen.
§ 130 Begäran om anvisning av medel, bänkar vedkajen i Borgholm.
§ 131 Återtagande av beslut; avgiftsbelagd parkering bakom kyrkan, centrala Borgholm.
2017-04-04
§ 132 Upphandling ramavtal – beläggningsarbeten.
§ 133 Godkännande av kostnad för samförläggning gatubelysning 2016.
§ 134 Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel
2017
§ 135 Information; slutrapport från förstudie rörande Hamnstrategi för Borgholms
kommun avseende mål, investeringar, driftsformer och organisation.
§ 136 Avslut av ärende; Eventuellt införande av vägavgift i centralorterna,
Borgholms kommun.
§ 137 Aktualisering av uppdrag; Utredning, huvudmannaskap inom kommunens
tätorter.
§ 138 Revidering av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna samt berörda
dokument.
§ 139 Information; näringslivsrådets sammanträde.
§ 140 Anhållan om medfinansiering, asfaltering enskilda vägen 19596 Rälla.
§ 141 Begäran om dispens, turisttåg mellan Borgholms torg och Borgholms Slott;
Lokal trafikföreskrift.
§ 142 Remiss – ansökan om parkeringsförbud Sandvik.
§ 143 Godkännande av utlandsresa.
§ 144 Skrivelse med synpunkter och förslag, renovering/nybyggnation servicehuset i Böda Hamn.
§ 145 Avslut av byggprojektgrupp, allaktivitetshus i kulturhuset, Kronomagasinet.
§ 146 Information; utemiljö för skola och förskola; prioritering tillfälligt statsbidrag.
§ 147 Information; ombyggnation av Åkerboskolan, förstudie.
§ 148 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
§ 149 Möte med revisorerna.
§ 150 Användande av tillfälligt statsbidrag; bostadsbyggande i kommunen.
§ 151 Uppdrag; framtagande av detaljplan del av Höken 8.
§ 152 Begäran om ändring av Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun.
§ 153 Förfrågan om deltagande i Kalmar läns regionala ANDT-strategi.
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§ 154
§ 155
§ 156
§ 157

Begäran om anvisning av medel, laddstolpar.
Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
Begäran om åtgärder, Stora Rörs Hamn
Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.

2017-04-18
§ 158 Godkännande av avtal om miljöfond, bygdepeng

Borgholm Energi AB
2017-03-08
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Extra beslutsärenden
VD informerar 2017
Månadsuppföljning 2017
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Avropportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Mätprojekt VA 2017
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun
Hamnanalys 2016
Köp av mark Sörby Tall 8:14 och 8:15
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Attestreglemente
Restlista
Fullmakt för ärenden till Mark- och miljödomstolen

Borgholm Energi Elnät AB
2017-03-08
§3

Månadsuppföljning 2017
-----

