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Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 91

Budgetuppföljning april 2017.

§ 92

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut

§ 93

Godkännande av ska-krav, upphandling kulturhus i Kronomagasinet,
Borgholm.

§ 94

Omdisponering av medel från statsbidrag.

§ 95

Anvisning av medel; utveckling av lekplatserna i Borgholms kommun.

§ 96

Anvisning av medel; byte av lättmargarin till smör i kommunens skolor.

§ 97

Anvisning av medel, asfalteringsarbeten Tullgatan.

§ 98

Anvisning av medel; begäran om åtgärder i Löttorps samhälle.

§ 99

Anvisning av medel, asfaltering Vikingavägen.

§ 100 Anvisning av medel; ny placering av återvinningsstationen i Borgholm.
§ 101 Godkännande av fastighetsförsäljning, Borgholm Resedan 5.
§ 102 Godkännande av samverkansavtal, IP-Only.
§ 103 PUL- och dataskyddsombud.
§ 104 Utbetalning av partistöd 2017.
§ 105 Begäran om tilläggsbudget; ökade kostnader lokalt RiB-avtal.
§ 106 Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
§ 107 Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande Lag med bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning (1998/814).
§ 108 Förslag till Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.
§ 109 Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet
Sydarkivera.
§ 110 Revidering av Finanspolicy för Borgholms kommun.
§ 111 Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll från
och med 2017-07-01.
§ 112 Godkännande av årsredovisning 2016, Ölands Kommunalförbund.
§ 113 Återtagande av fullmakt - fastighetsbildningsförrättningar.
§ 114 Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
§ 115 Information; rekrytering av kommunchef.
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Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning april 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för kommunens budgetuppföljning april
månad varvid framgår:
Resultatet uppgår till plus 2,0 mkr. Driftredovisningen visar en positiv budgetavvikelse plus 0,5 mkr.
Det noteras att utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse om minus
3 200 tkr och socialnämnden en avvikelse om minus 797 tkr.
Likviditeten
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 52,3 mkr vilket
är en minskning med 13,4 mkr i jämförelse med månaden innan. Likviditeten för
utgången av månaden är 60,1 mkr och har ökat med 1,7 mkr sedan förra månaden. Den enskilt största likviditetspåverkande posten hittills under året är inbetalningen från Migrationsverket i januari 26 mkr och utbetalningen av det individuella valet 14,7 mkr.
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 8 129 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
Det noteras att kommunstyrelsen uppmanat socialnämnden och utbildningsnämnden att anpassa verksamheten till respektive budgetram.
_____________________________
§ 92

Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om
- genomförd motordag i centrala Borgholm.
- rekryteringar:
- Ida Dessin tillträder som mex 1 juni.
- en fastighetsförvaltare och två fastighetstekniker är nu anställda.
- inköp av fastighetssystemet Momentum.
- upphandling av organisationsöversyn är verkställd. PwC kommer att göra
översynen.
- 16 laddstolpar kommer att placeras ut i kommunen.
Justerandes sign
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Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om
- lokalt företagsklimat där resultatet är i stort sett oförändrat.
- att SKL på förfrågan om kalkyl för hyresrätter meddelat olika hyresnivåer
vid egenproduktion samt möjligheter till stöd från Boverket.
- hyresvärdar kommer att tillfrågas om ev köer i Borgholm och Löttorp.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med
informationen till handlingarna.
_____________________________

§ 93

Dnr 2012/112-209 KS

Godkännande av ska-krav, upphandling kulturhus i Kronomagasinet,
Borgholm.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-04 § 351
att godkänna att Kronomagasinet nya delen plan 1 och 2 används till kulturskola, plan 1 gamla delen till mindre publika aktiviteter som dans, teater- och musikföreställningar samt plan 2 gamla delen används till förråd,
enligt förslag.
att godkänna att projektet upphandlas enligt förslaget.
Vid dagens sammanträde presenteras upprättade ska-krav för projektet. Enligt gällande upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen godkänna ska-krav
och kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilldelning.
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) och Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar bifall till skakraven.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till ska-kraven och yrkar att möjligheten till
extern finansiering ska undersökas.
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och yrkande om att undersöka möjlighet till extern finansiering, vilket ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättade ska-krav för upphandling av ombyggnation
Kronomagasinet.

att

uppdra till kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till extern finansiering i form av olika typer av bidrag.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
”Med anledning av en motion som bifallits har en särskild grupp tillsatts och
fått i uppdrag att utreda hur man kan göra ett kulturhus av Kronomagasiner i
Borgholm, stadens äldsta och största byggnadsminne, där den äldre delen är
uppförd redan 1819. Underförstått att Kronomagasinet ska bli ett kulturhus
tillgängligt för alla.
Gruppen har varit igång både länge och väl utan att redovisa vare sig sitt arbete eller sitt resultat. D v s den har kört sitt eget race och utan att tillfråga
vare sig kommunstyrelse eller sin uppdragsgivare kommunfullmäktige och
bestämt sig för att Kronomagasinet i erforderliga delar ska tillfalla kulturskolan för att lösa kulturskolans lokalproblem och i övrigt inte användas annat än
som förråd. Översta planet av byggnaden ska i detta scenario överhuvudtaget inte användas till någonting alls. Redan det är en skandal att en stor del
av denna fantastiska byggnad inte ska få användas.
Betvivlar att de förhandlingar som förts med Länsstyrelsen och andra inblandade tillsynsmyndigheter angående användningsmöjligheter och säkerhetskrav har förts med rätt utgångspunkt.
Kommunstyrelsen har inte fått saken på sitt bord förrän det är dags för upphandling av iordningställande enligt denns plan och endast för att formulera
skallkraven i själva upphandlingen och kommunfullmäktige som siktat in sig
på ett kulturhus för alla har blivit totalt överkört.
Det här är inte acceptabelt. Många medborgare hade sett fram emot de möjligheter som denna spännande och välbevarade byggnad skulle kunna erbjuda med publika kulturella evenemang och utställningar. De kan nu känna
sig blåsta samtidigt som folkvalda kommunfullmäktige har berövats sista ordet i en så viktig fråga.
Per Lublin Nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Dnr 2016/31-047 KS

Omdisponering av medel från statsbidrag.
I tjänsteskrivelse 2017-05-16 föreslår kommunledningskontorets fastighetsavdelning omdisponering av kvarstående medel från statsbidrag till upprustning av utemiljö på skolor och förskolor samt till arbetsmiljöåtgärder i lokaler
för hemtjänsten, Ekbacka hus 2.
Av skrivelsen framgår att förslaget innebär att kvarstående medel på 700 tkr
från statsbidrag 9,1 mkr (delen skollokaler i Köpingsvik) omdisponeras till
projekt för upprustning av utemiljö på skolor och förskolor samt att kvarstående medel om 500 tkr (delen byggnation HVB-hem Ekbacka Hus 1) omdisponeras till arbetsmiljöåtgärder i lokaler för hemtjänst och kommunhälsa på
Ekbacka Hus 2.
Upprustning utemiljö
Projektet för upprustning av utemiljön startade 2016-06-17 med beslut om att
3 mkr av statsbidraget på 9,1 mkr skulle avsättas till upprustning av utemiljöer på skolor och förskolor. Arbetet skulle starta omgående, med krav på att
pengarna skulle bokföras på 2016 och komma många skolor och förskolor till
del. Genom personal och elever samt anlitade markkonsulter identifierades
brister samt önskemål och behov för de olika skolorna. På grund av kravet på
omedelbar igångsättning och utan att kostnader för konsulter så har arbetena
utförts löpande genom ramatals entreprenörer. Projektet pågår fortfarande
men Gärdslösa samt Rälla skolor och förskolor är färdigställda.
Bedömning
På grund av oförutsedda förutsättningar som till exempel väder och markförhållanden har projektet blivit dyrare än beräknat. Arbetsförhållandena har
skapat problem för både ansvariga för verksamheten och för entreprenörens
tunga maskiner. Kravet på hög säkerhet har medfört höga kostnader för
skyddsåtgärder och avgränsningar för arbetsområden. Fastighets- och ekonomiavdelningen föreslår att omdisponering görs för kvarstående medel om
700 tkr från statsbidrag för skollokaler i Köpingsvik.
Arbetsmiljöåtgärder hemtjänst
Projektet för arbetsmiljöåtgärder är i slutskedet men har ökat i omfattning.
Lokalerna för hemtjänsten och kommunhälsan är inte anpassad för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Gammal sjukhusinredning tas bort och då
påverkas bland annat befintliga mattor och belysning som behöver bytas.
Kök i personalrum är slitet och behöver ersättas. I vissa rum är mattorna från
den tid då asbest användes vilket även medför krav på sanering. Markiser
kompletteras eller byts och utrustas med automatik för att skapa ett bättre inomhusklimat.
Bedömning
Bedömningen är att lokalerna kan, förutom att åtgärda akuta arbetsmiljöproblem, även åtgärdas så att de blir funktionella och ändamålsenliga för
hemtjänst, kommunhälsa, rehab eller annan liknande verksamhet. FastigJusterandes sign
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hets- och ekonomiavdelningen föreslår att omdisponering görs för kvarstående medel om 500 tkr från statsbidrag för HVB-hem Ekbacka Hus 1.
Konsekvensanalys
Det är effektivt att åtgärda brister då arbete ändå pågår i lokalerna och personal är evakuerad på över planet. De slutliga kostnaderna ger efter avslutat
projekt en indikation på vad det kan komma att kosta för att åtgärda det övre
planet på Ekbacka Hus 2.
Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

omdisponera 700 tkr från statsbidrag för skollokaler i Köpingsvik till
upprustning utemiljöer.

att

omdisponera 500 tkr från statsbidrag för HVB-hem Ekbacka Hus 1 till
arbetsmiljöåtgärder hemtjänst.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte ärendet.
_____________________________
§ 95

Dnr 2016/197-332 KS

Anvisning av medel; utveckling av lekplatserna i Borgholms kommun.
På initiativ av pedagoger och föräldrar vid Solstrålens förskola har lekplatserna i kommunen blivit en uppmärksammad fråga. Genom en skrivelse ställd
till kommunen presenterade förskolan sina idéer och tankar kring utvecklingen av lekplatserna i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-04 § 349
att avsätta 2 mkr i investeringsbudget 2017 och 2018 för upprustning av
lekplatserna i kommunen.
att avsätta medel för underhåll av lekplatserna i kommande budgetar.
att uppdra till kommunledningskontoret att inventera och föreslå upprustning av lekplatser i kommunen, både på kommunal mark och inom samfälligheter i Borgholm, Köpingsvik, Löttorp och Rosenfors, utifrån förslaget från Solstrålens förskola.
I tjänsteskrivelse 2017-02-06 redovisade planarkitekt Ida Dessin inventeringsuppdraget och vill höra arbetsutskottets synpunkter på det nedlagda arbetet och det fortsatta arbetet.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig 2017-02-28 § 84 positiv till
upplägget av arbetet och uppmanar planavdelningen att fortsätta arbetet och
återrapportera uppdraget i början av april.
Vid dagens sammanträde redovisar planarkitekt Ida Dessin framtagen rapport med inventering av lekplatserna i Borgholm, Köpingsvik och Löttorp
samt förslag på åtgärder och prioriteringarna.
Rapportens syfte är att utgöra ett beslutsunderlag för kommande upprustning
av kommunens centrala lekplatser. Målet med rapporten är att ta fram tilltalande lekmiljöer anpassade för barn i olika åldrar med tydlig inriktning avseende såväl gestaltning som målgrupp.
Den genomgång som gjorts av lekplatserna har visat på bra förutsättningar
för att höja nivån på miljöerna. Kommunen behöver arbeta vidare med ett
starkt koncept och en målbild för barnens miljöer i staden.
Projektet har inriktats mot lekplatser för åretruntboendes och förskolornas regelbundna användning. Det innebär att lekplatser på campingplatser inte tagits med i arbetet samt att lokalisering och analyser av utbredning inte heller
innefattar dessa. Behoven är bedömda utifrån barn som bor i Borgholms
kommun året runt och deras vardagliga rörelser.
Objekten har bedömts utifrån principerna:
- nära, 500 meter till lekplats.
- målgrupp för vem/vilka.
- platsen, vilka kvaliteter finns att ta tillvara på.
Följande prioritering föreslås:
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Via ramavtalet för lekplatsutrustning tecknat genom SKL Kommentus har
Borgholms kommun tillgång till park- och lekplatsutrustning till ett fördelaktigt
pris. Höga krav är ställda på material, säkerhet och slittålighet. Ramavtalets
lekplatsutrustning ska vara tillgänglig för barn med funktionshinder. Vid beställningar över 200 000 kronor ska en ny konkurrenssättning mellan avtalsleverantörerna genomföras vilken kan resultera i för kommunen än bättre priser. Avtalet gäller till och med 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 188
att godkänna prioriteringsordning och arbetssätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 188 kommunstyrelsen
att godkänna att medel för åtgärderna belastar investeringsbudget 2017 och
2018.
att delegera till arbetsutskottet att godkänna beloppen för åtgärderna.
Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att medel för åtgärderna belastar investeringsbudget 2017
och 2018.

att

delegera till arbetsutskottet att godkänna beloppen för åtgärderna.

_____________________________

§ 96

Dnr 2017/96-793 KS

Anvisning av medel; byte av lättmargarin till smör i kommunens skolor.
Framtid Öland föreslår i e-post 2017-03-29 att lättmargarinet byts ut till smör i
kommunens skolor. Av skrivelsen framgår att vid senast kostrådet på Åkerboskolan togs frågan upp varvid framkom att byte av margarin måste beslutas av kommunen.
I tjänsteskrivelse inkommen 2017-04-03 redogör verksamhetschef för kosten Åsa Amnér för ärendet och föreslår kommunen att bevilja extra medel för
en övergång från nyckelhålsmärkt bordsmargarin till matfettsblandning med
smör.
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Av skrivelsen framgår att skollunchen, med den varma måltiden som är lagad
från grunden och det stora salladsbordet, ska utgöra 25-30% av det dagliga
intaget. Salladsbordens uppbyggnad gör att en egen måltid med samtliga
nödvändiga näringsämnen kan skapas om man någon dag vill hoppa över
den varma måltiden. Hur stor del av lunchen utgörs av bordsmargarin?
Kostpolicyn antogs av kommunfullmäktige 2015, då rekommendationen från
Livsmedelsverket var att servera ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin. Eftersom Kostpolicyn säger att kostverksamheten i huvudsak ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer har verksamheten alltid utgått från att följa det
som antagits. Det är förklaringen till varför verksamheten inte har bytt ut det
bordsmargarin som Livsmedelsverket rekommenderade när Kostpolicyn antogs. Ett byte hade gått rakt emot rekommendationen från Livsmedelsverket,
som indirekt är beslutad i fullmäktige att verksamheten ska följa.
Notera att ny rekommendation kommer, men att de inte uppmanar till ett omgående byte.
Beräkningar grundat på statistik från våra leverantörer säger att en övergång
till en matfettsblandning med smör skulle kosta Borgholms kommun 20 000
kronor extra per år. Dessa pengar finns inte i budget. Verksamhetsansvarig
vill också tillägga att om en annan produkt är mer tilltalande än dagens
bordsmargarin och volymerna därmed ökar måste ytterligare medel tillföras
utöver de i dagsläget framräknade 20 000 kronor.
Kostverksamheten ser mycket positivt på att frågan väcks och följer gärna ett
nytt beslut gällande våra riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 165 kommunstyrelsen
att anvisa 20 000 kronor till utbyte av lättmargarin till smörblandning.
Yrkanden
Annette Hemlin (S) yrkar bifall till förslaget med förtydligandet att byta ut lättmargarinet till smörblandning utan palmolja.
Per Lublin (nÖP) yrkar att lättmargarinet ska bytas till riktigt smör och att 63
tkr anvisas till ändamålet.
Marcel van Luijn (M) yrkar att man letar efter ett alternativt bordsmargarin
UTAN palmolja för att därmed kunna följa SLV rekommendationer att minska
halten av mättat fett.
Claes Horn af Rantzien (MP), Sofie Jakobson (KD) stöder Hemlins yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets
förslag med förtydligandet att smörblandningen ska vara utan palmolja, van
Luijns förslag om alternativt bordsmargarin utan palmolja samt Lublins förslag att byta till riktigt smör, vilka ska ställas under proposition.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag med förtydligandet ”utan palmolja”.
Omröstning begärs
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottets förslag med förtydligandet ”utan
palmolja” är huvudförslag.
Proposition – motförslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill ha van
Luijns förslag som motförslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha van Luijns förslag
till motförslag röstar ja. Den som vill ha Lublins förslag till motförslag röstar nej.
Ja - 9
Nej - 1
Sofie Loirendal (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Sofie Jakobsson (KD)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Jan Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)

Avstår – 1
Ilko Corkovic (S)

Därmed är van Luijns förslag motförslag
Proposition - huvudomröstning
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder arbetsutskottets
förslag med förtydligandet ”utan palmolja” röstar ja. Den som stöder van
Luijns förslag röstar nej.
Ja - 9
Nej - 1
Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Sofie Jakobsson (KD)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Jan Olof Forslund (S)

Avstår – 1
Per Lublin (nÖP)

Därmed bifalls arbetsutskottets förslag med förtydligande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 20 000 kronor till utbyte av lättmargarin till smörblandning utan
palmolja.

att

utbyte till smörblandning utan palmolja ska implementeras omgående.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
_____________________________

§ 97

Dnr 2017/138-311 KS

Anvisning av medel, asfalteringsarbeten Tullgatan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 lyfte kommunledningskontoret fråga om underhåll/asfaltering av Tullgatan delen från
Ekbacka till förskolan Fyrtornet.
Servicechef Hans Johannesson har kostnadsberäknat asfalteringsarbete till
156 tkr.
T f ekonomichef Linda Kjellin meddelade att det i dagsläget finns 660 tkr kvar
på investeringskonto Infrastruktur.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 192 kommunstyrelsen
att anvisa 156 tkr för åtgärderna på Tullgatan från investeringsbudget 2017
projekt Infrastruktur.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 156 tkr för åtgärderna på Tullgatan från investeringsbudget
2017 projekt Infrastruktur.

_____________________________
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Dnr 2016/75-311 KS

Anvisning av medel; begäran om åtgärder i Löttorps samhälle.
Löttorps Vägförening föreslår i skrivelse 2016-02-05 kommunen att snarast
låta färdigställa utlovade åtgärder i Löttorps samhälle; plantering av blommor
och träd, gatubelysning Marknadsvägen, asfalteringsarbeten av gator och
parkeringsyta, utplacering av soffor m m.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg har undersökt vilka åtgärder som
skulle kunna verkställas innan sommaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-12 § 145
att t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg låter verkställa de enklare åtgärderna innan sommaren 2016.
att uppdra till t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg att utreda långsiktiga
åtgärder vad gäller asfaltering av Marknadsgatan samt förlängning av
Förrådsvägen inför kommande politiskt beslut.
Medel för åtgärder under 2016 anvisas från kommunstyrelsens konto 1012.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 redovisades
kostnader för asfaltering av Marknadsvägen153 tkr, Fabriksvägen 175 tkr
och gatubelysning 132,5 tkr enligt vägföreningens önskemål.
Vidare har Löttorps Framtidsförening begärt att få tillstånd att sätta upp en
”turistbyrå” vid torget i Löttorp.
T f ekonomichef Linda Kjellin meddelar att det i dagsläget finns 660 tkr kvar
på investeringskonto Infrastruktur.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 193 i egenskap
av trafiknämnd
att godkänna att Löttorps Framtidsförening sätter upp en ”turistbyrå” vid torget i Löttorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 193 kommunstyrelsen
att anvisa 328 tkr för asfaltering av Marknadsvägen och Fabriksvägen från
investeringsbudget 2017 projekt Infrastruktur.
att anvisa 132,5 tkr till gatubelysning längs Marknadsvägen från investeringsbudget 2017 projekt Infrastruktur.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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att

anvisa 328 tkr för asfaltering av Marknadsvägen och Fabriksvägen
från investeringsbudget 2017 projekt Infrastruktur.

att

anvisa 132,5 tkr till gatubelysning längs Marknadsvägen från investeringsbudget 2017 projekt Infrastruktur.

Det noteras att val av gatubelysningsarmatur bör vara estetiskt tilltalande.
_____________________________

§ 99

Dnr 2015/159-312 KS

Anvisning av medel, asfaltering Vikingavägen.
Johan Wirsén, Tredje Långgatan 19, 413 28 Göteborg, föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i skrivelse 2016-03-31 att på nytt ta upp ärendet gällande återställande av trottoar på Vikingagatan. Ärendet behandlat av arbetsutskottet 2015-06-16, 2015-08-11, 2015-08-31, 2016-02-02 och 2016-04-12.
Wirsén föreslår arbetsutskottet att budgetera för ett återställande eller kräva
ett återställande av trottoaren i sitt ursprungliga skick av Borgholm Energi.
Om trottoaren inte ska återställas, kräver Wirsén att berörda fastighetsägare
längs gatan ska kompenseras ekonomiskt för den skada som Borgholm
Energi orsakat.
Vidare framför Wirsén önskemål om att få bekräftelse att granitkantstenen
finns sparad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-04-12 § 139 till Borgholm
Energi AB
att redovisa återställningskostnad för trottoar på Vikingavägen, samt
att redovisa underhållsbehov och underhållskostnad av Vikingavägen
I skrivelse 2017-03-27 efterfrågar Johan Wirsén återrapportering av ärendet.
I tjänsteskrivelse 2017-05-08 redovisar servicechef Hans Johannesson
alt 1: uppskattad kostnad för återställning av gångbana med granitkantsten
150 x 1 m är 150 000 kronor.
alt 2: uppskattad kostnad för asfaltering av körbana fram till nuvarande motveck 180 x 6 m är 145 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 194 kommunstyrelsen
att anvisa 145 tkr för asfaltering av körbana fram till motveck enligt alternativ
2.
att överföra 145 tkr från konto Hamnar till konto Infrastruktur i investeringsbudget 2017 för åtgärden
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Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att både trottoaren och vägen återställs.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets
beslut att asfaltera körbanan och Lublins yrkande att både återställa trottoaren och asfaltera körbanan, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 145 tkr för asfaltering av körbana fram till motveck enligt alternativ 2.

att

överföra 145 tkr från konto Hamnar till konto Infrastruktur i investeringsbudget 2017 för åtgärden.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
_____________________________

§ 100

Dnr 2016/137-267 KS

Anvisning av medel; ny placering av återvinningsstationen i Borgholm.
Thomas Johnsson föreslår i skrivelse 2016-05-24 att uppdrag ges för att utreda var återvinningsstation för förpackningar kan placeras centralt i Borgholm.
Av skrivelsen framgår att placeringen vid kommunförrådet bör avslutas då
kommunfullmäktige har godkänt att bolaget säljer fastigheten. Vidare har
kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit till kommunledningskontoret att ta
fram förslag till markanvisningsavtal för kommunförrådsfastigheten.
Återvinningsstationen utgör ett hinder för att lösa tillfarten till Borgholm
Resedan 9 och 10:s östra delar så att bostadsrättsinnehavarna i Borgholm
Resedan 10 får en trygg och skyddad utemiljö.
Frågan har tidigare uppmärksammats av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden vid nämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta den nu gällande detaljplanen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-05-31 § 224 till markoch exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist
att ta fram alternativa placeringar för återvinningsstationen i centrala Borg
holm.
I tjänsteskrivelse 2016-09-02 redogjorde mark- och exploateringstrateg Anders Heidenfors Enquist för ärendet och föreslog fyra alternativa placeringar.
Av skrivelsen framgår att den nuvarande placeringen på baksidan av kommunförrådet (Per Lindströms väg) är inte längre lämplig eftersom kommunförrådsfastigheten (Resedan 5) ska säljas och bebyggas med bostäder. Tre
nya alternativa placeringar redovisas.
Ny placering ska ligga centralt och vara lätt att hitta, kunna trafikeras med bil
samt inte vara störande för bostadsområden eller annan känslig omgivning.
Minsta yta ca 400 kvm.
Alt. 1 Per Lindströms väg, mark för parkering enligt gällande detaljplan.
Alt. 2 Ölands Lego utmed Hammarvägen.
Alt. 3 Osten vid tennishallen, Fritidsvägen, (BEAB:s mark).
Alt. 4 Osten, Sandgatan, på parkeringen framför fjärrvärmecentralen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-13 § 323
att som inriktningsbeslut utse alternativ 2 som möjlig placering för återvinningsstationen.
att uppdra till kommunledningskontoret att fortsätta utreda alternativ 2
innebärande:
- markägarfrågan.
- förtydligande av avlastningsutrymme för bilar inom området.
I tjänsteskrivelse 2017-05-04 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
2017-05-09 redogjorde mex handläggare Kristian Sjövall för ärendet och föreslår att återvinningsstationen (ÅVS) placeras på Smörblomman 24 då alternativ 2 enligt ovan inte är tillräckligt stort för ändamålet utan att inkräkta på
befintlig verksamhet.
Borgholm Energi AB har 2017-04-12 beslutat att för sin del förorda att återvinningsstationen placeras inom fastigheten Borgholm, Hammaren 9. Under
förutsättning att bygglov beviljas för en placering inom Hammaren 9. Om
bygglov inte beviljas inom Hammaren 9 så förslår Borgholm Energi att återvinningsstationen istället placeras inom Smörblomman 24.
Av skrivelsen framgår att enligt en grov kostnadskalkyl är kostnaden för placering på Hammaren 9 uppskattad till 1 374 tkr och placering på Smörblomman uppskattad till 1 512 tkr.
Kommunledningskontorets bedömning
Representant och regionchef på FTI Magnus Sandström och Tobias Selldén
(fastighetschef BEAB) samt Kristian Sjövall (MEX handläggare, Borgholms
kommun) har 2017-03-27 besökt två (2) platser som möjlig placering för
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ÅVSen. Dessa platser är inom fastigheten Borgholm, Smörblomman 24 (lagfaren ägare är Borgholm Energi) och fastigheten Borgholm, Hammaren 9
(lagfaren ägare är Borgholms kommun).
Då FTI tar fram bygglovhandlingar och även står för den kostnaden så har
FTI redan, för att inte förlora viktig tid, ansökt om bygglov på båda ovan
nämnda alternativ. Bygglov har i skrivande stund beviljats för båda alternativen med reservation för eventuella överklaganden.
Vid närmare granskning av bygglovshandlingarna framgår att beviljat bygglov
inom fastigheten Borgholm, Hammaren 9 gör gällande att ca tre (3) meter av
asfalterad yta mot byggnaden (Ölandslego) har tagits i anspråk. Idag har
verksamheterna inom Hammaren 9 en asfalterad yta mot nordväst om ca
åtta (8) meter.
I e-post 2017-05-04 framför chefen för arbetsmarknadsavdelningen synpunkter på placeringen då Hammaren 9 idag används av arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Området används kontinuerligt som uppställningsplats och korsningen anses redan i dag anses hårt trafikerad.
Vid besök på plats 2017-03-27 framhöll mex handläggare Kristian Sjövall till
både Magnus Sandström (FTI) och Tobias Selldén (BEAB) att hänsyn ska
tas till befintlig verksamhet och att intrång på verksamhetens asfalterade ytor
inte får göras.
I mailkonversation mellan Kristian Sjövall och Magnus Sandström, framgår
att FTI ser en marginal med att flytta/möblera om lite för att frigöra 1-1½ meter mot Ölandslego. Det vill säga att det ändå skulle behövas ta i anspråk ca
1½-2 meter av verksamhetens asfalterade yta för att möjliggöra en placering
av ÅVSen inom fastigheten Hammaren 9.
Återvinningsstationen inryms alltså inte inom fastigheten Borgholm Hammaren 9 utan att göra anspråk på yta som idag används av befintlig verksamhet.
Vidare i samma mailkonversation mellan Kristian Sjövall och Magnus Sandström framgår att ”I det stora hela, så är båda placeringarna helt ok ur FTIs
synvinkel”. Vilket betyder att om kommunen inte vill störa redan befintlig
verksamhet inom Hammaren 9 genom att ta i anspråk en del av deras asfalterade yta, så har FTI inget emot att ÅVSen placeras på fastigheten Borgholm, Smörblomman 24.
Vid samtal med plan och byggchef Magnus Juhlin framkom att trafiksituationen har diskuterats inför beslut om bygglov gällande båda förslagen. Där
framhölls Smörblomman 24 som ett bättre alternativ ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, utifrån bygglovsansökan beviljades ändå bygglov inom Hammaren 9
även om trafiksituationen ansågs vara sämre där än vid Smörblomman 24.
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Konsekvens
För att inte behöva flytta ÅVSen ytterligare en gång inom överskådlig tid bör
även hänsyn tas till Borgholms framtida utveckling gällande centrala bostäder
och från vilket väderstreck nya bostäder mest troligt skulle kunna växa fram.
Även ur detta perspektiv framstår Smörblomman 24 som ett bättre alternativ
som ÅVSens nya placering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 199 med ändring av tidigare beslut § 323/17
att återvinningsstationen placeras på Smörblomman 24, ägare Borgholm
Energi AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 199 kommunstyrelsen
att anvisa 1,5 mkr för ändamålet innebärande placering av återvinningsstationen på Smörblomman 24.
Vid dagens sammanträde diskuteras olika förslag på placering och utförande
av återvinningsstationen; permanent eller tillfällig. Vidare noteras att kostnaden endast är uppskattad av Borgholm Energi och att anvisning av medel
inte bör göras förrän kostnaden är klarlagd.
Ordföranden konstaterar att en upphandling bör göras innan beslut om anvisning av medel kan fattas.
På ordförandens fråga, godkänner kommunstyrelsen att upphandling genomförs innan ev beslut om anvisning av medel.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen
att

upphandla kostnaden för placering av återvinningsstationen på Smörblomman 24 inför beslut om anvisning av medel.

Protokollsanteckning
”Beträffande den TILFÄLLIGA placeringen av återvinningsstationen som
kommunstyrelsen resonerat sig fram till förutsätter jag en BETYDLIGT
MINDRE investering än de 1,5 miljoner som det först var tal om.
En mer permanent lösning Borgholms stad bör vara FLERA mindre återvinningsstationer med färre container av varje slag, där fler har nära att komma
och lämna. Då blir det fler som lämnar till återvinning och mindre blandat avfall att ta hand om för kommunen samt enklare för dem som inte har bil att
lämna sorterat hushållavfall till återvinning.
Per Lublin (nya ÖP)”
_____________________________
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Dnr 2015/73-254 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning, Borgholm Resedan 5.
I tjänsteskrivelse 2017-05-22 redogör handläggare mex Kristian Sjövall för
ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.
Av skrivelsen framgår att Bovieran AB har för avsikt att etablera sitt bostadsprojekt/koncept med lägenheter i form av bostadsrätter i Borgholm.
Utifrån kommunens markanvisningspolicy, antagen av KF 2013-08-19 § 115
beslutade kommunstyrelsen 2016-05-21 § 133 att godkänna markanvisningsavtal mellan Borgholms kommun och byggherre Bovieran AB gällande fastigheten Borgholm, Resedan 5 (kommunförrådet).
Med markanvisningsavtalet som grund har nu ett köpekontrakt om överlåtelse upprättats mellan Borgholms kommun (säljare) och Bovieran Projekt
Borgholm AB (köpare) gällande fastigheten Borgholm, Resedan 5.
Exempel och sammanfattning på villkor i köpekontraktet
§2 En köpeskilling om 5 226 900 kronor (BTA 4978m² x 1050 kr/m²)
Förtydligande - köpeskillingen baseras på pris per kvadratmeter bruttoarea
(BTA) bostad. I markanvisningsavtalet har priset kalkylerats på ca 4 800 m²
BTA, verklig BTA är 4 978 m² bostad. Utifrån det pris som angivits i markanvisningsavtalet om 1 000 kr/m² och den byggrättsvärdering som gjorts på angränsande fastighet Borgholm, Resedan 8 om 1 000 kr/m² så har köpare och
säljare enats om en köpeskilling på 1 050 kr/m²
§5 Parterna är införstådda med att tidigare undersökningar har påvisat ett
behov av marksanering inom fastigheten.
§14 Kostnader hänförda den miljöteknisk markundersökning står köparen för
medan säljaren ansvarar/står för själva marksaneringen utifrån den miljötekniska markundersökningen.
§15 Köparen står för alla anslutningsavgifter, anläggningsavgifter, bygg- och
anläggningsåtgärder, bygglovsavgifter, planavgift, kostnader hänförde den
detaljplaneändring som var nödvändig för att möjliggöra bostadsprojektet,
med mera.
§16 Köparen är medveten om det krav som finns i detaljplanen gällande att
förbinda Per Lindströms Väg och Sandgatan med en GC-förbindelse, tillgänglig för allmänheten, paserande över fastigheten Borgholm, Resedan 5.
§18 Köpekontraktet är endast juridiskt bindande efter att försäljning/överlåtelse av fastigheten Borgholm, Resedan 5 har godkänts av behörig instans
inom Borgholms kommun.
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Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till försäljning av fastigheten.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna försäljning av fastigheten Borgholm Resedan 5 för en köpeskilling om 5 226 900 kronor.

_____________________________

§ 102

Dnr 2017/117-014 KS

Godkännande av samverkansavtal, IP-Only.
I tjänsteskrivelse 2017-04-24 föreslår IT-chef Niklas Palmquist att kommunen tecknar samverkansavtal med IP-Only om fiberutbyggnad.
Av skrivelsen framgår att enligt antagen bredbandsstrategi ska kommunen
försöka teckna samverkansavtal med flera leverantörer av fiberbredband. IPOnly har under några år varit aktiv på Öland och vill nu skriva samverkansavtal med Borgholms kommun.
Det föreslagna samverkansavtalet stämmer väl överens med kommunens
bredbandsstrategi och handlingsplan för fiberutbyggnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 175 kommunstyrelsen
att godkänna upprättat samverkansavtal med IP-Only.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat samverkansavtal med IP-Only.

_____________________________
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Dnr 2017/118-009 KS

PUL- och dataskyddsombud.
I tjänsteskrivelse 2017-04-27 föreslår samhällsbyggnadschef Linda Hedlund
att kommunen utser Martina Ullfors att vara personuppgiftsombud t o m
2018-04-30. Ärendet är lyft i ledningsgruppen.
Av skrivelsen framgår att varje förvaltning ska ha en utsedd person som rapporterar förvaltningens arbete till personuppgiftsombudet.
Alla kommuner och ett stort antal andra verksamheter är skyldiga att ha ett
personuppgiftsombud som ska anmälas till Datainspektionen. Den person
som idag står som PUL-ombud för Borgholm finns inte längre inom kommunen. En ny person måste skyndsamt utses och rapporteras in och eftersläpande rapportering av hantering av uppgifter som omfattas av Personuppgiftslagen (PUL) måste också skyndsamt rapporteras.
För att möjliggöra detta behöver alla förvaltningar som inte redan fullgjort
sina skyldigheter även utse en person som rapporterar förvaltningens arbete/system till PUL-ombudet. Varje förvaltning har ett eget ansvar enligt
PUL. PUL-ombud beslutas av kommunstyrelsen men rapporteringsansvariga
av respektive nämnd.
Självklart måste kommunen uppfylla sina förpliktelser enligt PUL. För att
snabbt komma tillrätta med rådande olyckliga situation görs en tillfällig lösning. PUL-ombudet kommer att strukturera upp arbetet och hon har erfarenhet av motsvarande arbete i annan kommun. På sikt är bedömningen att
Borgholm och Mörbylånga kommuner kan dela PUL-ombud och att även
Kommunalförbundet kan finnas i en sådan lösning. Det är extra lämpligt eftersom IT-avdelningen redan är delad.
Konsekvensanalys
Arbetet innebär initialt en halvtidstjänst som samhällsbyggnadsförvaltningen
bär. En budgetjustering för kontorsservice/servicecenter behövs, då detta
ökar belastningen på kommungemensamma verksamheter som bedrivs inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-02 noterades
att Personuppgiftslagen kommer att ersättas med Dataskyddsförordningen,
vilket innebär att PUL-ombudet även bör utses till dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 170 kommunstyrelsen
att utse Martina Ullfors, samhällsbyggnadsförvaltningen, till kommunens
PUL- och dataskyddsombud.
att anvisa 20 % av personalkostnaden för PUL- och dataskyddsombudsarbetet under resterande del av 2017 från kommunstyrelsens budget konto
1100-9201.
att utvärdering av arbetet och tidsåtgång görs efter 2018-04-30.
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att uppmana respektive förvaltning att utse rapporteringsansvariga vad gäller Personuppgiftslagen och kommande Dataskyddslagen.
Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Martina Ullfors till kommunens PUL- och dataskyddsombud.

att

anvisa 20 % av personalkostnaden för PUL- och dataskyddsombudsarbetet under resterande del av 2017 från kommunstyrelsens budget
konto 1100-9201.

att

utvärdering av arbetet och tidsåtgång görs efter 2018-04-30.

att

uppmana respektive förvaltning att utse rapporteringsansvariga vad
gäller Personuppgiftslagen och kommande Dataskyddslagen.

_____________________________

§ 104

Dnr 2017/116-104 KS

Utbetalning av partistöd 2017.
Enligt antagna Riktlinjer för utbetalning av partistöd ska de politiska partierna
som är representerade i kommunfullmäktige redovisa att partistödet i enlighet
med 2 kap 9 § andra stycket Kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Den skriftliga redovisningen ska
lämnas in senast 30 april året efter det år som redovisningen avser tillsammans med granskningsintyg.
Beslut om partistöd beslutas tillsammans med budget för nästkommande år.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar inkomna redovisningar och granskningsintyg
till kommunfullmäktige för beslut om utbetalning av resterande del av partistödet 2017.
_____________________________
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Dnr 2017/135-170 KS

Begäran om tilläggsbudget; ökade kostnader lokalt RiB-avtal.
Räddningschef Rutger Thuresson redogör i skrivelse 2017-04-19 de ökade
kostnader som det undertecknade lokala RiB-avtalet innebär:
1. 3 timmars övningstid/månad för fysisk träning. Ersättning/övningstimme:
162,70 kr. Antal anställda som omfattas: 117.
Total kostnadsökning/år: 3 timmar/månad * 162,70 kr/timme * 117 anställda * 12 månader * 1,39 i personalomkostnader = 952 556 kr/år.
2. Tillägg till förare av tunga fordon med 185 % av grundsumman enligt RiB
17 per månad. Grundsumman enligt RiB 17: 162,70 kr. Antal anställda
som omfattas: 46.
Total kostnadsökning/år: 185 % * 162,70 * 46 anställda * 12 månader *
1,39 i personalomkostnader = 230 947 kr/år.
3. Tillägg till arbetstagare som tar extra ansvar som arbetsledare vid behov
med 40 % extra beredskapsersättning. Beredskapsersättning: 16 % av
grundsumman/timme = 16 % * 162,70 kr = 26,1 kr/timme. Bedömd omfattning: 200 timmar/station och månad.
Total kostnadsökning/år: 26,1 kr/timme * 40 % * 200 timmar/station * 6
stationer * 12 månader * 1,39 i personalomkostnader = 208 967 kr/år.
Totalt beräknas ovanstående medföra ökade kostnader för räddningstjänsten
med: 952 556 kr + 230 947 kr + 208 967 kr = 1 392 470 kr/år.
Det lokala avtalet träder i kraft samtidigt som RiB 17, vilket innebär 2017-0501. Kostnadsökningen för 2017 enligt ovan blir därför 2/3 av kostnadsökningen för ett helår, vilket innebär: 1 392 470 kr * 2/3 = 928 313 kr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 203 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att tilläggsbudgetera kommunens del om 410 tkr för 2017 som är ett resultat
av det nya lokala RiB-avtalet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 410 tkr för 2017
som är kommunens del av resultatet från det nya lokala RiB-avtalet.

Det noteras att kostnader för Räddningstjänsten fördelas 43 % på Borgholms
kommun och 57 % på Mörbylånga kommun.
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Jäv
Peder Svensson (C) meddelar jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.
_____________________________

§ 106

Dnr 2017/101-003 KS

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
I tjänsteskrivelse 2017-04-27 föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige antar reviderat ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
Av skrivelsen framgår att i och med att kommunen beslutat (KS § 8/17) att
flytta förvaltning och underhåll av kommunens egna fastigheter till kommunen
måste ägardirektiv och bolagsordning för Borgholm Energi revideras.
I samband med genomgång av ägardirektivet har t f kommunchef och t f
ekonomichef tillsammans med kommunsekreteraren förtydligat vissa delar av
ägardirektivet bland annat vad gäller:
- framtagande av bolagets egna nämnds- och verksamhetsmål utifrån av
kommunfullmäktiges antagna strategiska mål.
- utveckling och investering infrastruktur.
- förankring av tillkommande kostnader genom beslut i kommunen.
- personalfrågor.
- budgetprocessen.
Vad gäller bolagsordningen ska bolaget revidera denna så den blir analog
med det reviderade ägardirektivet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-02 var Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud, 1:e vice ordförande Tomas
Lind, vd Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson närvarande.
De framförde synpunkter på skrivningen vad gäller avkastning och soliditet
och vill återkomma med annan formulering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-02 § 179
att lyfta ärendet vid nästkommande arbetsutskott inför vidare politisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 hade synpunkter inkommit från Borgholm Energi gällande bland annat avkastning och
soliditet vilka har inarbetats i ägardirektivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 205 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
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att överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.
att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt med
ägardirektivet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.

att

överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.

att

uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt
med ägardirektivet.

Det noteras att verksamheterna Vatten och Avlopp styrs av Lagen om allmänna vattentjänster och verksamheterna Återvinning och avfall av Miljölagstiftningen.
_____________________________

§ 107

Dnr 2017/145-003 KS

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande Lag med bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998/814).
I tjänsteskrivelse 2017-05-15 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunfullmäktige ändrar samhällsbyggnadsnämndens reglemente till att
även omfatta att ta beslut i ärenden som rör tillstånd och tillsyn enligt Lag
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).
Av skrivelsen framgår att Trafikverket har inkommit till kommunen med en
skrivelse som rör olagliga skyltar intill allmänna vägar. I denna skrivelse
uppmanas kommunen att skyndsamt agera mot ett antal skyltar som olovligt
placerats utmed allmänna vägar.
Då en skylt olovligen placeras inom detaljplanelagt område kan samhällsbyggnadsnämnden agera utifrån reglerna i Plan- och bygglagen (PBL). Utanför detaljplanelagt område kan dock inte kommunen agera utifrån PBL för att
utöva tillsyn mot olovliga skyltar. Den möjligheten ges istället i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS.
Idag saknas det utrymme för samhällsbyggnadsnämnden att agera utifrån
denna lagstiftning vilket innebär att ärendena skulle behöva beslutas i kom-
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munfullmäktige. Detta kan anses vara onödigt byråkratiskt och gör att ärendena tar längre tid att besluta om än vad som är rimligt i förhållande till ärendenas art. En bättre ordning vore rimligen att samhällsbyggnadsnämnden
ges mandat att agera i ärenden enligt LGS.
Av skrivelsen framgår också att som en konsekvens av detta behöver nämnden tillföras resurser i sin budget. Detta behöver noteras till budgetprocessen
inför 2018.
Yrkanden
Sofie Jakobsson (KD), Claes Horn af Rantzien (MP) och Annette Hemlin
(FÖL) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på 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 stöder
förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

delegera till samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut i ärenden som
rör tillstånd och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

att

reglemente för samhällsbyggnadsnämnden revideras utifrån delegationen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

§ 108

Dnr 2017/65-439 KS

Förslag till Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-02-23 § 45 kommunfullmäktige
att anta framtagen trädpolicy.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 60
att återremittera ärendet för att tydliggöra kommunens dubbla roller (fas-
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tighetsägare/granne och myndighet) och klarlägga policyn i förhållande
till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
Till dagens sammanträde finns reviderat förslag till policy som även klarlägger policyn i förhållande till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
I delegationsbeslut 2017-05-04 har samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin beslutat att överlämna förslaget till kommunfullmäktige
för antagande.
Policyn har förtydligats vad gäller syfte och mål, principer och bedömningsgrunder samt generella riktlinjer.
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.
Avgift ska tas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
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 människor får gratis av naturen) kommer trädpolicyn
även ha positiva om än svårkvantifierbara ekonomiska effekter.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.

_____________________________
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Dnr 2016/158-004 KS

Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att teckna avsiktsförklaring för att gå med i Kommunförbundet Sydarkivera.
Av beslutet framgick även att slutligt ställningstagande om anslutning till kommunförbundet tas i ett senare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter att de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.
Avsiktsförklaringen har därefter skickats till Sydarkivera för ställningstagande.
I skrivelse inkommen 2017-04-18 meddelar Sydarkivera att förbundsfullmäktige 31 mars 2017 § 4 har antagit följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet
baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I
dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.
Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
I tjänsteskrivelse 2017-04-25 föreslår kommunledningskontoret att kommunen ansluter sig till kommunalförbundet Sydarkivera.
Borgholms kommuns del är 27 kronor/ invånare i medlemsavgift (i dagsläget
293 112 kronor) vilka anslås i kommunstyrelsens budgetram 2018. Medlemsavgiften är sedan samma tills förbundsfullmäktige tar annat beslut. Anslutningsavgiften om 4 kronor/invånare (totalt 43 424 kronor) betalas 2017.
Av skrivelsen framgår anslutningsprocessen har påbörjats genom att t f kommunchef undertecknat en anslutningsöverenskommelse som reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för att genomföra anslutningen vilket innebär att kommunen har tillgång till:
Rådgivning som rör informationshantering och arkiv.
Tillgång till mallar och rutiner som rör informationshantering och arkiv.
Deltagande vid utbildningar nätverksträffar, temadagar m m för informationskartläggning.
Tillgång tilll Sydarkiveras externa nätverk på webben för kommunikation.
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Anslutningsöverenskommelsen gäller fram till dess kommunfullmäktiges beslut om antagande av förbundsordningen vunnit laga kraft. Önskar kommunen avbryta anslutningsprocesen ska beslut fattas av kommunstyrelsen. När
fullmäktige har fattat beslut om förbundsordningen är det inte längre möjligt
att avsluta anslutningsprocessen, utan då blir det fråga om ett utträde som
hanteras enligt bestämmelserna i förbundsordningen.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter
att förvaltningen i juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta.
Förbundsordning
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive
fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.
Övriga beslut
Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen.
Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år
2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Anslutande kommun ska även betala 4 kr per kommuninvånare i anslutningsavgift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 174 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.

att

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att

i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

att

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

_____________________________

§ 110

Dnr 2016/212-040 KS

Revidering av Finanspolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 uppkommer
fråga om behov av revidering av kommunens och bolagets finanspolicy som
antogs av kommunfullmäktige 2013-08-19 § 116.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-10-04 § 344 till ekonomiavdelningen
att revidera finanspolicyn för Borgholms kommun och dess bolag inför beslut i kommunfullmäktige.
Till dagens sammanträde finns reviderad finanspolicy för Borgholms kommun. Policyn är kommunicerad med Kommuninvest.
De större ändringarna i policyn omfattar:
Refinansieringsrisk
För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att beakta eventuella klausuler om uppsägning. Ett lån
med en lång kapitalbindning, men med en klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, som motsvarar uppsägningstiden. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot
anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår. Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske succesivt.
Ränterisk
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas
över tid enligt nedanstående normportfölj. Risken är att förändring i ränteni-
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vån påverkar kommunen negativt genom ökade räntekostnader. För att
minska effekten av den risken bör en spridning av räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för att uppnå målet att minimera kommunens räntekostnader. Räntebindningstiden bör spridas över tid
enligt nedanstående normportfölj. Anpassning till nedanstående normportfölj
bör ske successivt.
Löptid
< 1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

Neutral
50 %
20 %
20 %
10 %
0%

Min
30 %
5%
5%
0%
0%

Max
60 %
30 %
30 %
20 %
20 %

Vidare har krav på att kommunfullmäktige årligen ska besluta om beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande år samt
tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning tagits
bort. Detta sker i särskilda ärenden.
I förslaget delegeras till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn med anledning av lagändringar och mindre korrigeringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 206 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn
vid mindre ändringar under mandatperioden.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn vid mindre ändringar under mandatperioden.

Det noteras att Borgholm Energi AB har att uppdatera bolagets finanspolicy
analogt med kommunens policy.
_____________________________
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Dnr 2017/143-206 KS

Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll från och med 2017-07-01.
Räddningschef Rutger Thuresson föreslår i skrivelse 2017-05-16 att nya taxor
för sotning respektive brandskyddskontroll tillämpas från och med 2017-07-01.
Taxorna är uppräknade med 1,51 % enligt träffat avtal mellan SKL och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2017-07-01.

_____________________________

§ 112

Dnr 2016/227-041 KS

Godkännande av årsredovisning 2016, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2017-03-06 § 6 årsredovisning 2016
till medlemskommunerna för godkännande.
Av beslutet noteras att kommunalförbundet uppvisar ett negativt resultat om
713 tkr. Negativt balanskravsresultat ska enligt Kommunallagen återställas
inom tre år.
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar Ölands Kommunalförbund till kommunfullmäktige
för godkännande.
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________
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Dnr 2013/187-002 KS

Återtagande av fullmakt - fastighetsbildningsförrättningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-29 § 158 att ge fullmakt till dåvarande
fastighetschefen att söka fastighetsbildningsförrättningar. Fastighetschefen
har slutat sedan ett par år tillbaka varför fullmakten bör återtas.
Bslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återta fullmakt beslutad 2013-10-29 § 158 avseende fastighetsbildningsförrättningar.

_____________________________

§ 114

Dnr 2017/10-002 KS

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

§ 115

Dnr 2017/21-023 KS

Information, rekrytering av kommunchef.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om hur arbetet med rekrytering av
kommunchef fortgår. Fyra personer har intervjuats och två har valts ut för
djupintervjuer och tester.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2017-05-23 § 96

BILAGA 2 KS 2017-05-23 § 99

BILAGA 3 KS 2017-05-23 § 107

BILAGA 4 KS 2017-03-23 § 114

Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-05-16

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-04-17 - 2017-05-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.935

I

2017-04-20

2017.956

Cirkulär 17:14 - vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2017
Skickad till förvaltningarna, KSo och
Ekonomiavdelningen
SKL

I

2017-04-24

KS meddelande

CIRKULÄR

Inbjudan till länsplan- och länsbyggdag, – Hur är
läget på bostadsmarknaden i Kalmar län?
7 juni kl 09.00-16.00 Stadshotellet Kalmar.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.985

Marie-Louise Johansson

I

INBJUDAN

Slutredovisning projekt Ombyggnad och
Marie-Louise Johansson
komplettering så gymnastiksalen i Köpingskolan
kan rymma upp till 150 personer. Budgeterat 170
tkr, utfall 181 692 kronor.

2017-04-26
KS 2016/31

KS meddelande

REDOVISNING

Prioritering tillfälligt statsbidrag
2017.992

I

BORGHOLM CRUSING- BESLUT tillstånd att
ordna uppvisning med motorfordon på väg Borgholm Cruising 20 maj 2017 kl 18-23

2017-04-26

Länstyrelsen i Kalmar

KS 2017/61

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
2017.1011
2017-04-27

I

Cirkulär 17:13 Kommunal fastighetsavgift,
prognos 2018.

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

CIRKULÄR

Sidan 1 av 6

Id

I/U/K Beskrivning

BILAGA 4 KS 2017-03-23 § 114
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1012

I

2017-04-27

2017.1013

Cirkulär 17:13 Bilaga 1
SKL

I

2017-04-27

KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

CIRKULÄR

Cirkulär 17:13 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

2017.1014

I

2017-04-27

2017.1016

I

I

I

2017-04-27

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 1

Magdalena Widell

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 2

Magdalena Widell

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1020

KS meddelande.
Skickat till KS

SKL

2017-04-27

2017.1019

Cirkulär 17:15 Överenskommelse om ändringar i Magdalena Widell
Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

SKL

2017-04-27

2017.1018

CIRKULÄR

SKL

2017-04-27

2017.1017

Magdalena Widell

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 4

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 5

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Sidan 2 av 6
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I/U/K Beskrivning

BILAGA 4 KS 2017-03-23 § 114
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1021

I

2017-04-27

2017.1022

SKL

I

2017-04-27

2017.1023

I

I

Cirkulär 17:16 Bilaga 1

Magdalena Widell

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:16 Bilaga 2

Magdalena Widell

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1026

CIRKULÄR

SKL

2017-04-27

2017.1025

KS meddelande.
Skickad till KS

SKL

2017-04-27

2017.1024

Cirkulär 17:16 Huvudöverenskommelse om lön
Magdalena Widell
och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet

KS meddelande
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till KS

2017.1027

2017-04-27

I

CIRKULÄR

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Magdalena Widell
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap 450 989 kr avser 2017. Exp till
ekonomiavd
MSB
KS meddelande

SKRIVELSE
Sidan 3 av 6

Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1034

I

Länstyrelsen tillstyrker- Tillstånd Rullskidtävling
170702 mellan 08.00-16.00 Hamnvägen-Södra
Långgatan- Verdandi gränd och Badhusgatan

2017-04-28

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/61

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
2017.1038

I

2017-04-28

2017.1039

SKL

I

2017-04-28

2017.1040

I

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Budgetförutsättningar för åren
2017–2020

Magdalena Widell

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Bilaga 1-2

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-28

2017.1057

KS meddelande.
Skickad till KS

SKL

2017-04-28

2017.1041

Cirkulär 17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 Magdalena Widell
angående uppsägning
i strid med föräldraledighetslagens
missgynnandeförbud

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Länsstyrelsen tillstyrker parkeringsförbud väg
984-986 i Sandvik 2017-05-27

Magdalena Widell

2017-05-02

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/93

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - ansökan om tillfällig lokal trafikföreskrift
om parkeringsförbud i Sandvik 27 maj m a a
Torgdagen
2017.1097

I

Ekonomisk redovisning från Borgholms
cityförening. Överlämnad till Ekonomiavd för
utbetalning enligt beslut från KS 170228 § 26.

2017-05-04

Borgholms cityförening

KS 2017/32

KS meddelande

Magdalena Widell

REDOVISNING
Sidan 4 av 6

Id

I/U/K Beskrivning

BILAGA 4 KS 2017-03-23 § 114
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om bidrag för fortsättningen av
utvecklingen av Borgholm och Borgholms
kommun 2017, Borgholms Cityförening
2017.1101

I

2017-05-04

Länsstyrelsen beslutar att godkänna av BEAB
anmäld vattenverksamhet gällande muddring i
Kårehamn. Beslut för kännedom till Borgholms
kommun.
Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.1123

Magdalena Widell

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins yrkande om Magdalena Widell
muntlig förhandling med vittnesförhör.

2017-05-05

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016
2017.1124

I

2017-05-05

2017.1126

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:20 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI)
2017

Magdalena Widell

SKL

I

2017-05-08

2017.1174

Magdalena Widell

Migrationsverket

2017-05-05

2017.1164

Ersättningsbesked från migrationsverket under
maj kommer 109452. 89 kr utbetalas för
stödinsatser av förebyggande karaktär av
mottagandet av asylsökande under 18 år. Kopia
till Soc och ekoavd

KS meddelande

CIRKULÄR

Inbjudan Ersättningsdag 1/6 09.00-15.00, lokal
"Borgholm", Länsstyrelsen i Kalmar.
Migrationsverket informerar om ersättningar för
mottagandet av asylsökande (både vuxna,
familjer och ensamkommande barn) och för
flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och
blivit kommunplacerade (nyanlända).
Överlämnad till Eva K och ekonomiavd.

Magdalena Widell

Länstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

INBJUDAN

Beslut från LST att avslå ansökan om
hastighetsbegränsning väg 136 norr om
Köpingsvik

Marie-Louise Johansson

2017-05-10

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2016/201

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan hastighetsbegränsning på väg 136 i
Köpingsvik, Borgholms kommun
Sidan 5 av 6

Id

I/U/K Beskrivning

BILAGA 4 KS 2017-03-23 § 114
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1175

I

Beslut från LST att avslå ansökan om
hastighetsbegränsning väg 990 vid Byrum

2017-05-10

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2016/237

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om hastighetsbegränsning på
väg 990 vid Byrum i Borgholms kommun
2017.1194

I

Föreläggande att följa försiktighetsmått vid
Marie-Louise Johansson
genomförande av undersökning genom grävning.,
Köpings Tall 12:2

2017-05-11

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/132

KS meddelande

FÖRELÄGGANDE

Anmälan undersökningsåtgärder i förorenat
område, Köpings Tall 12:2
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-05-16

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-04-17 - 2017-05-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1030

U

2017-04-18

Tilldelar anbudsgivare nr 3 upphandlingen
avseende lagringslösning.

Ilko Corkovic

GÄLLER INTE LÄNGRE

KS 2017/49

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling lagringslösning

2017.932

I

2017-04-19

Beslut att God man för ensamkommande barn
ersätts med 200 kr/tim och 200 kr/tim för resa.
Utöver timers betalas kmers med 1:85
kronor/km. Kostnaden ersätts mot redoviase
kvitton. Utbetalning kvartalsvis.

Marie-Louise Johansson

Överförmyndare Lars Göran Andersson.

KS 2016/56

DELEGERINGSBESLUT
Höjd ersättning till gode män för
ensamkommande barn

2017.986

U

Gågata Södra Långgatan 2017-05-18--08-31

Marie-Louise Johansson

2017-04-21
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.987

U

Gågata Östra Kyrkogatan 2017-04-24--10-08

Marie-Louise Johansson

2017-04-21
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.988

U

Gågata Storgatan Slottsgatan-Hamnvägen 2017 Marie-Louise Johansson
-05-18--08-31

2017-04-21
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.989

U

Gångfartsområde Hamnvägen 2017-04-24--1008

Marie-Louise Johansson

2017-04-21

Sidan 1 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning

BILAGA 4 KS 2017-03-23 § 114
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.990

U

Gågata Storgatan-Slottsgatan 2017-04-24--1008

Marie-Louise Johansson

2017-04-21
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.1029

U

Anmälan till SBF enligt 28 § Fo om
undersökningsåtgärder i förorenat område,
Köpings Tall

Lars Gunnar Fagerberg

2017-04-25
KS 2017/132

DELEGERINGSBESLUT
Anmälan undersökningsåtgärder i förorenat
område, Köpings Tall 12:2

176532

K

CITYFÖRENING- SKYLTNING UTANFÖR
UTANFÖR BUTIK
gäller medlemmar i Borgholms Cityförening
2017-04-29-2017-12-31

2017-04-26

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 20170426

Magdalena Widell

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.996

U

HG HÖGHÖJDSARBETEN -Tillstyrkt

2017-04-26

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 20170426

Magdalena Widell
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
176538

K

2017-04-26

Attestlista 2017-04-25

Marie-Louise Johansson

DENNA GÄLLER

KS 2014/237

DELEGERINGSBESLUT
Attestlista 2014-2018

2017.1075

U

SLU yttrande- ingen erinran

2017-05-02

Länsstyrelsen Västerbotten

KS 2016/260

Skickad 2017-05-02

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
176788

K

2017-05-04

FÄRJESTADENS MOTION- tillstyrkt ansökan

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrande

KS 2017/61

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

2017.1165
2017-05-08

I

Ansökan om antagning i hemvärnet

Ilko Corkovic

Försvarsmakten

KS 2017/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSo 2017
Sidan 2 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1171

U

Yttrande till Miljööverdomstolen gällande Mairs
överklagan av dp Puttern, del av Halltorp 1:21
och del av 1.:10.

Ilko Corkovic

Skickat till Möd 2017-05-05 av Lisa Wändesjö

DELEGERINGSBESLUT

2017-05-09
KS 2014/163

Detaljplan Puttern
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-05-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-04-24
§ 159 Uppdrag framtagande av detaljplan, del av Borgholm 11:1.

2017-04-25
§ 160 Tilldelningsbeslut, upphandling lagringslösning
2017-05-02
§ 161 Ansökan om bidrag, Kesnäsens Intresseförening.
§ 162 Försäljning av lägenhet 09, Östra Järnvägsgatan 5 J, BRF Äppelträdet.
§ 163 Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning 30 km/h
vid förskolan i Runsten.
§ 164 Återrapportering; Strandpromenad, delen Kapelludden-Sjöstugan samt belysning
längs promenaden i Köpingsvik.
§ 165 Förslag gällande byte av lättmargarin till smör i kommunens skolor.
§ 166 Remiss – För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkpolitiska
ramverket (SOU 107:4).
§ 167 Inbjudan till Korsnäs kommuns 130 års jubileum.
§ 168 Inbjudan till Lebas 660 års jubileum.
§ 169 Ansökan om bidrag, Ölands Brukshundsklubb.
§ 170 PUL- och dataskyddsombud.
§ 171 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
§ 172 Medborgarundersökning våren 2018.
§ 173 Skrivelse, förmedlande av förbindelsepunkt anläggningsavgifter,
§ 174 Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet Sydarkivera.
§ 175 Godkännande av samverkansavtal, IP-Only.
§ 176 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
§ 177 Återtagande av beslut; upphandling asfalt.
§ 178 Information; avtal Teknisk Service.
§ 179 Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
2017-05-09
§ 180 Återrapportering; Pendlarlinje mellan norra Öland och Kalmar; uppdrag från
fullmäktigeberedning.
§ 181 Erbjudande om förvärv av fastighet, del av Köpings Kyrka 1:1.
§ 182 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
§ 183 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.
§ 184 Återtagande av fullmakt.
§ 185 Ansökan om bidrag för deltagande i riksfinalen i Schack4an.
§ 186 Information; Översiktsplan för Borgholms kommun.
§ 187 Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2002 för Borgholms kommun.
§ 188 Återrapportering; uppdrag gällande utveckling av lekplatserna i Borgholm.
§ 189 Återrapportering; gatumarkering parkeringsförbud.
§ 190 Återrapportering; cykelställ centrala Borgholm.
§ 191 Inköp av moduler till Geosecma.
§ 192 Anvisning av medel, asfalteringsarbeten Tullgatan.
§ 193 Anvisning av medel; begäran om åtgärder i Löttorps samhälle.
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§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208

Anvisning av medel, asfaltering Vikingavägen.
Hemställan om åtgärder Djupviks badplats, Djupviks samfällighetsförening.
Information; återtagande av äskande sommarpersonal.
Information; uppläggningsplats tång från badplatserna.
Godkännande av EU-ansökan, vågbrytare Byxelkrok.
Återrapportering; ny placering av återvinningsstationen i Borgholm.
Hemställan om arrendeavtal Stora Rörs Hamn, Stora Rörs Båtsällskap.
Kostnadskalkyl; Accesspunkter och fiberdragning till kommunala byggnader.
Förslag gemensam säkerhetsansvarig.
Anvisning av medel, ökade kostnader lokalt RiB-avtal.
Uppdrag, rekommendation antal medarbetare/chef.
Revidering av Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
Revidering av Finanspolicy för Borgholms kommun.
Erbjudande granitsten från Triangeln.
Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband.

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
2017-03-03
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

Budget 2018; kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
Träff med Borgholms Bluesrock förening.
Skrivelse angående sponsring av fotbollsplan eller tennisbana i Djupvik.
Meddelanden.
Kulturplan Borgholms kommun.

2017-03-30
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Dialogmöte Kulturplan Kalmar län 2018-2020
Verksamheten på Åkerbobadet i Löttorp – återrapport
Budget 2018; kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
Meddelanden
Borgholms kommuns kulturpris 2016

Borgholm Energi AB
2017-04-12
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54

BEAB Styrelsemöten inledning
Månadsuppföljning 2017
VD informerar 2017
Lokalvård extern kund
Kommunförråd flytt
Kommunförråd flytt – förslag att kommunen tar kostnader för förbrukningsinventarier
Taxeprojektet; oförmedlade förbindelsepunkter
Taxeprojektet; fastställande av lantbruk som avtalskunder BA
Taxeprojektet, Brukningsavtal avtalskunder VA
Taxeprojektet: förslag till policy gällande betalning av tidigare oförmedlade förbindelsepunkter
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§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64

BEAB 2017/45 flytt av återvinningsstation Borgholm
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Grafisk profil Borgholm Energi 2017
Kontor och mötesplats för företag i Borgholms kommun
Om- och tillbyggnad Löttorps Brandstation, Löttorp 3:12
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Avraportering av projekt Avsaltningsverk i Sandvik
Taxeprojektet; diskussionsunderlag VA-taxa Campingfastigheter
Flyttning av återvinningsstation

Borgholm Energi Elnät AB
2017-04-12
§4

Månadsuppföljning 2017
-----

