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§ 125 Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018.
§ 126 Tillämpning av avfallstaxan.
§ 127 Slutrapport och förslag, Demokratiberedningen.
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§ 129 Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel
2017.
§ 130 Anvisning av medel, ny sträckning av strandpromenad Solbergatäkten 1:1.
§ 131 Avrop upphandling bostadsbyggande; prioritering tillfälligt statsbidrag.
§ 132 Anställning av kommunchef.
§ 133 Val av styrelse för Miljöfonden.
§ 134 Ändrad sammanträdesdag.
§ 135 Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
_____________________________

§ 116

Dnr 2015/26-009 KS

Workshop – framtagande av varumärke.
Vid dagens inledande workshop deltar turistchef Staffan Smedfors som inspiratör och rådgivande i arbetet med framtagande av varumärke för kommunen.
Under mötet diskuteras kommunens vision och kärnvärden och hur man utifrån dessa kan fortsätta varumärkesarbetet.
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Nästa workshop anordnas 18 september klockan 09:00-16:00. Till mötet ska
ledamöterna ta fram förslag på positionering.
_____________________________

§ 117
Ändrad dagordning.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om följande tillkommande ärende:
- Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillkommande ärende.
_____________________________

§ 118

Dnr 2017/164-002 KS

Information, arbetsmarknadsavdelningen.
Vid dagens sammanträde informerar samordnare Agneta Östberg och
Helene Johansson om verksamheten på arbetsmarknadsavdelningen.
Bland annat informeras och diskuteras:
- DUA, överenskommelse gällande unga.
- resursjobb.
- behov av återbruk.
- 44 nyinskrivna i verksamheten. Helårsprognos 60 personer.
- integration nystartsjobb, planerade aktiviteter.
I samband med informationen lyfts enhetens äskande inför budget 2018 och
övrigt för att kunna utveckla verksamheten:
- utökning med tre gruppledare i budget 2018.
- önskemål om inköp av ny fastighet eftersom Ölandslego är i dåligt skick. I
de nya lokalerna kan ett återbruk startas tillsammans med verkstad, cafe,
hunddagis etc.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________
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Dnr 2016/180-133 KS

Information, integration och flyktingsituationen.
Vid dagens sammanträde informerar integrationssamordnare Eva Karlström
om verksamheten.
Bland annat informeras och diskuteras
- mottagning 86 personer, varav 18 anvisade.
- svårigheterna att hitta lägenheter.
- svårigheten att ta sig till Borgholm från östra sidan sommartid.
- utbildningsnivåer.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________

§ 120

Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om
- att bemanningen under sommaren är bra. Känsligast är det i norra delen.
- Ida Dessin är nu anställd inom mark- och exploatering.
- att samverkansavtal mellan kommunen och polisen har godkänts av ledningsgruppen. Kommunpolis Magnus Areskog ska komplettera avtalet och
därefter ska kommunen och polisen tillsammans ta fram medborgarlöften
inför politiskt beslut.
- kommande trygghetsråd.
- TiB ersätts med RiB Räddningschef i beredskap.
- pågående försköning av torget Löttorp och kommande försköning i
Köpingsvik.
- upphandlingen renovering Kronomagasinet avslutas 21 juni.
- genomförd beställning av utökning inom Gata/Park, ytterligare två personer anställs under sex veckor.
- hänvisningsskyltar har satts upp i korsningarna med gågatan i ett försök
att minska antalet trottoarpratare.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om
- ev kommande erbjudande om fastighetsövertagande.
- invigning av utegym i Köpingsvik 21 juni.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisning av delegationsbeslut och
verkställighet tillsammans med informationen till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2015/217-291 KS

Inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-30 informerade
fastighetsstrateg Maria Drott om genomförd förstudie ombyggnation Åkerboskolan för kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet
för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever
förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag kommer att
presenteras för politiker och verksamhet efter färdigställande. Upphandling
av projektet kommer att ske i slutet av året.
Arkitektfirman Tengbom har redovisat olika förslag för personalgruppen.
Efter förstudien ska kommunen ta inriktningsbeslut vilket alternativ som förespråkas.
Vid sammanträdet informerar fastighetsstrategen om arbetet med förstudien
och förutsättningarna för de olika lokalerna.
- Skolan är byggd för tre paralleller, idag finns endast en klass i varje årskurs.
- många lokaler står tomma under skoltid ex fritids. Förslag finns på samutnyttjande av lokalerna.
- Skolbyggnaden är 5 000 kvm. Föreslagen renovering skulle resultera i en
skola på 4 500 kvm och en nybyggnation 3 600 kvm.
- kostnad ca 16 000 kronor/kvm vid en ombyggnation och 23 000 kronor/
kvm vid en nybyggnation. Totalt ca 90 mkr.
Vid mötet diskuteras
- olika förslag på utformning av skolan.
- förslag på eventuell bussning till Borgholm en dag/vecka för de mest kostnadskrävande ämnena: no och slöjd.
- elevutvecklingen.
Ledamöterna i de båda arbetsutskotten konstaterade att ärendet ska behandlas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde för inriktningsbeslut hur projektet ska gå vidare; med val av nivå och olika alternativ.
I tjänsteskrivelse 2017-06-07 redovisas förstudie för två alternativ gällande
ombyggnation alternativt nybyggnation av Åkerboskolan. Förstudien kan
ligga till grund för vidare ställningstagande och inriktning för uppdrag till ekonomiavdelning och fastighetsavdelning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

6 (23)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Förfrågan om konsulttjänst för arkitekt i samband med förstudie för upprustning och ombyggnad av Åkerboskolan gick ut till sammanlagt tre arkitektfirmor i närområdet. Tengbomgruppen AB i Kalmar lämnade anbud för direktupphandling. Planeringen startade i december 2016 och Workshop hölls för
all personal 2017-01-09. Därefter följde fyra avstämningsmöten mellan arkitekter och referensgrupp från Åkerboskolan samt ett studiebesök på Smaragdskolan i Färjestaden tillsammans med arkitekterna.
Parallellt arbetade konsult från Tengbom med stöd från controller på ekonomiavdelningen med kalkyler för två alternativ; A ombyggnad/tillbyggnad ca
3000m2/1550m2 och alternativ B nybyggnad 3600m2.
Kostnadsuppskattning
Alternativ A:
Ombyggnad av hus 1 (skolbyggnad och bibliotek)
Kök och matsal
Rivning av hus 2 (teknik)
Hus 3 (gymnastik)
Hus 4 (paviljong)
Markanläggning
Total entreprenadkostnad

43 728 000 kr
2 450 000 kr
651 000 kr
478 000 kr
378 000 kr
3 000 000 kr
55 753 500 kr

Tillbyggnad
Totalt inkl. byggherrekostnader och 10 % oförutsett

35 650 000 kr
93 500 000 kr

OBS! rivningskostnad 1,5 mkr direkt kostnad ingår inte i investering
Alternativ B:
Nybyggnad inkl. mark- och byggherrekostnader samt 10 % 95 500 000 kr
(rivningskostnad 4,5 mkr direkt kostnad ingår inte)
Jämförelse årlig kostnad
Entreprenadkostnad
Rivning (direkt kostnad)
Summa investering

Alt A (mkr)
93,5
1,5
95

Alt B (mkr)
95,5
4,5
100

Årlig avskrivning

3,4

2,2

Årlig drift/underhåll
Summa årlig kostnad

1,1
4,5

0,6
2,8

Alternativen har stora direkta kostnader för rivning som inte är avskrivningsbara samt restvärden som finns i byggnader som föreslås rivas.
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Direkta kostnader för alt A är 1,5 mkr för alt. B 17,2 mkr. Alt B har dock ca
1,7 mkr lägre årlig kostnad på grund av längre avskrivningstid.
Kommunledningskontorets bedömning
Prisnivån är satt utifrån 2016 och osäkerheten är ca +-15 % i tidigt skede
men påverkar inte jämförelsen. Entreprenadkostnaderna förutsätter en upphandling av entreprenad i konkurrens. Projekteringskostnad ingår men inte
övriga byggherrekostnader som till exempel myndighetsavgifter, kapitalkostnader eller kostnad för sanering.
Konsekvensanalys
Den totala investeringssumman oavsett alternativ överskrider kommunens
årliga totala investeringsutrymme. Alternativet att inte göra mer än felavhjälpande åtgärder riskerar i förlängningen att lokaler blir utdömda på grund av
dålig arbetsmiljö.
Att dela upp ett omfattande investeringsprojekt i till exempel 2 eller 3 etapper
kan underlätta för den ekonomiska planeringen men kan ev. bli ansträngande
för verksamheten. Viss avlastningskapacitet finns i den inhyrda paviljongen
samt eventuell möjlighet till bussning för specialämnen.
Vid dagens sammanträde redogör Fredrik Genberg från Arkitektfirman
Tengbom för processen och visar schematiska förslag hur en ny- eller ombyggd skola skulle kunna se ut.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss då facknämndens viljeyttring saknas
och fler förslag bör presenteras innan beslut om inriktningsbeslut.
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss med tydliga uppdrag.
Sofie Jakobsson (KD) yrkar på återremiss med tidsplan med inriktning mot
utbyggnad i tre etapper samt integrering av nyrenoverade köket.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar på återremiss då underlag saknas om lokalernas
skick.
Ilko Corkovic (S) yrkar på återremiss för att ta fram underlag för lokalernas
skick, alternativ användning av befintliga lokaler, begränsa kostnaden, möjlighet till framtida lokalbehov genom tillbyggnation.
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss. Vidare att allmän debatt bör gälla.
Claes Horn af Rantzien (MP) återremiss för analys, etapplanering, utbyggnadsmöjligheter samt giftfri miljö.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen föreslår återremiss utifrån flera
olika anledningar vilka sammanställs i beslutet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.

att

återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober
2017.

_____________________________
§ 122

Dnr 2016/126-041 KS

Tertialbokslut 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för tertialbokslut 2017.
Av kommunens Ekonomiska styrprinciper uppdaterad och antagen 2015-0623 § 112 ska nämnderna i tertialuppföljning och delårsbokslut lämna en uppföljning vad gäller nämndens månadsuppföljning och även innehålla en prognos för helåret.
Uppföljningen för april ingår i kommunens tertialuppföljning som redovisas till
kommunstyrelsen i juni. Uppföljningen för augusti månad ingår i kommunens
delårsbokslut som redovisas till kommunstyrelsen i oktober månad.
Vid dagens sammanträde informeras att kommunledningen föreslagit att
tertialbokslutet ska lämnas till kommunfullmäktige för information, då delårsbokslutet kommer att behandlas tidigast under oktober månad.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tertialbokslut 2017 till kommunfullmäktige för
beaktande.
Protokollsanteckning
”Jag vill uttrycka en stor oro över det faktum att kommunens kärnverksamheter i Utbildningsnämnden och Socialnämnden enligt prognosen kommer att
gå back minst 24 mkr. Detta är ännu mer anmärkningsvärt med tanke på att
nämndernas budget var i balans så sent som 2014 och att det sedan dess
har tillförts ytterligare ramhöjningar.
Jag förstår inte hur det kan komma som en överraskning att kostnader för interkommunal ersättning ser ut som de gör. Läsåret 2016-2017 började ju
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långt innan budget för 2017 antogs och då borde man redan ha vetat hur
många barn från Borgholms kommun som går i skolan i annan kommun. Det
är obegripligt att det först i maj-juni 2017 flaggas som ett problem och orsak
till nämndens stora minus.
Med tanke på nämndernas förväntade minus under 2017 är det även anmärkningsvärt att det inte står ett enda ord om hur man tänker hantera det
negativa resultatet på 15,8 mkr (Socialnämnden) och 8,4 mkr (Utbildningsnämnden) i avsnittet ”Framtid” på sida 59-60 respektive sida 64. Där finns
mycket om satsningar men inget om eventuella åtgärder eller effektiviseringar för att vända den negativa utvecklingen.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________

§ 123

Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning maj 2017.
Controller Mattias Sundman och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för kommunens budgetuppföljning maj månad varvid framgår:
Resultatet uppgår till 0 mkr. Driftredovisningen visar en negativ budgetavvikelse om minus 3,2 mkr.
En förklaring till det låga resultatet för perioden januari till maj är att kommunen
skuldbokför semesterlöneskulden månadsvis 13 mkr och detta medför att resultatet minskar med motsvarande. Semesterlöneskulden kommer dock att sjunka
på helårsbasis och förbättrar därmed årsresultatet.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 0 procent. Generellt brukar ett
resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. Det ska ge utrymme för att över en längre period kunna självfinansiera den normala investeringsvolymen i kommunen.
Likviditeten
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 58,0 mkr vilket
är en ökning med 5,7 mkr i jämförelse med månaden innan. Likviditeten för utgången av maj är 63,0 mkr och har ökat med 2,9 mkr sedan april. De enskilt
största likviditetspåverkande posterna under de första månaderna är inbetalningen från migrationsverket i januari 26 mkr och utbetalningen av det individuellavalet 14,7 mkr i slutet av mars.
Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 63 mkr. Prognosen bygger på
ett resultat om 19 mkr och en investeringsvolym om 49 mkr. Ett annat antagande är att kommunens fordran hos Migrationsverket väntas minska med 50
procent till årets slut.
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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 12 561 tkr.
Vid mötet redovisas kommunens kostnader för annonsering som efterfrågades
vid förra sammanträdet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
Det noteras att kommunstyrelsen uppmanat socialnämnden och utbildningsnämnden att anpassa verksamheten till respektive budgetram.
_____________________________

§ 124

Dnr 2017/144-116 KS

Remiss – antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.
Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss 2017-05-16 om kommunens
besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.
Beslut om antalet ledamöter ska fattas före utgången av februari månad valåret. Beslut om indelning av valkretsar ska meddelas senast 31 oktober året
före det valår indelningen ska gälla.
Kommunfullmäktige bestämmer över antalet ledamöter och ersättare som
fullmäktige ska ha. Även indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än 36 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 216 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje parti
får i valet 2018.
att vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje
parti får i valet 2018.

att

vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets.

_____________________________

§ 125

Dnr 2017/144-116 KS

Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018.
Länsstyrelsen i Kalmar län uppmanar i skrivelse 2017-05-12 kommunen att
se över valdistriktsindelningen enligt 4 kap 17 § vallagen. Länsstyrelsen vill
ha resultatet av kommunfullmäktiges översyn senast 2017-10-02.
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre eller fler. Ett valdistrikt får
dock omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga
skäl.
Nuvarande valdistriktsindelning i Borgholms kommun är:
Valdistrikt
Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt
Borgholms 1
Borgholms 2
Böda
Gärdlösa-Långlöt-Runsten
Högby
Källa-Persnäs
Köping
Räpplinge-Högsrum

Röstberättigade
925
1 302
1 345
613
1 039
895
589
1 119
1 078

I e-post föreslår valnämndens ordförande Kennert Georgsson (S) att nuvarande indelning om nio valdistrikt behålls vid valen 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 217 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.

_____________________________

§ 126

Dnr 2017/161-459 KS

Tillämpning av avfallstaxan.
Borgholm Energi AB föreslår 2017-05-10 § 79 kommunstyrelsen att införa
taxa för tömning av 140 l sopkärl.
Av beslutet framgår att Strand Hotell önskar ha separata sopkärl för enbart
matavfall. Av arbetsmiljöskäl rekommenderar kärltillverkaren att maximalt
140-literskärl används för enbart matavfall, då kärlet blir för tungt annars.
Denna storlek finns dock inte i avfallstaxan idag (den minsta storleken är 190
liter). Att Strand Hotell sorterar ut sitt matavfall är önskvärt även från Borgholm Energis och entreprenörens (Suez) synvinkel, då det annars slängs i en
komprimator som inte bör innehålla blött avfall.
I avfallstaxan för Borgholms kommun står det följande:
7. OM TAXAN SAKNAR TILLÄMPNING
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår
saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Beslut om hur taxan då ska tilllämpas tas av kommunstyrelsen i Borgholms kommun.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avfallstaxan för 140-literskärl tillämpas enligt nedan:
Extra tömning
inom ord. tur eller
extra säck bredvid
kärl kr/st)

Kärl,
140 l

Extra tömning
inom 3 dagar
(kr/st)

62

Extra tömning
helg (endast
företag och verksamheter) (kr/st)

108

_____________________________
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Dnr 2015/220-080 KS

Slutrapport och förslag, Demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 156
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 § 32
att godkänna uppdragsbeskrivning.
Till dagens sammanträde finns slutrapport från demokratiberedningen. Av
rapporten framgår flera förslag med uppdrag till kommunstyrelsen för att säkerställa behovet av information och konsultation/dialog samt förslag om eförslag istället för medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
Protokollsanteckning
Demokratiberedningen fick bl a till uppgift att undersöka hur man kan förbättra och utveckla medborgarnas inflytande och komma med förslag till det
till kommunfullmäktige, att hålla minst fyra sockenmöten, varvid särskilt
angavs att sockenmöten skulle hållas i Köping-Egby, Gärdslösa-Bredsättra,
Runsten-Långlöt och Räpplinge-Högsrum, samt att utredningen och beredningens förslag till kommunfullmäktige skulle klaras av inom sex månader.
Beredningen har valt att istället koncentrera sig på hur informationen från
kommunens politiker och tjänstemän till medborgarna ska kunna förbättras
och medvetet valt bort hur man ska förbättra medborgarinflytandet.
Beträffande sockenträffarna har beredningen högst ovilligt - och enbart p g a
min envishet att kommunfullmäktiges beslut måste följas - arrangerat träffar i
alla de omnämnda distrikten.
Beträffande tidsutdräkten har ordföranden på uppdrag av beredningen hos
kommunfullmäktige begärt och beviljats anstånd till sista december 2016,
varefter ordförande valt att helt kort meddela kommunfullmäktige att beredningen behöver ytterligare tid utan att tillfråga kommunfullmäktige om ytterligare anstånd kunde beviljas.
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"Slutrapporteringen" har påbörjats redan innan träffarna med medborgarna
var avklarade och har helt och hållet kommit att präglas av Marcel van Luijns
(m) tämligen reaktionära åsikter - enligt vilka medborgarna inte är mogna att
han något inflytande över kommunala beslut. Vilket gjort att hela beredningen
har havererat. Marcel van Luijn har tillåtits att ratta beredningens förslag i det
närmaste ensam eller med viss inblandning av Sofie Loirendal. Ordföranden
har inte haft tillräcklig kraft att hålla i det hela så att alla åsikter kunnat jämkas
samman och så att kommunfullmäktiges frågor blivit besvarade enligt uppdraget. I gengäld har hon fått gehör för sin motvilja mot medborgarförslagen
från Marcel och kompani - innebärande att man vill att möjligheterna att ställa
medborgarförslag ska begränsas.
Vidare har en rapport avseende ett uppdrag som Lennart Olsson (c) och undertecknad fick avseende framtida sockenträffar trollats bort från slutrapporten - eftersom dom tongivande i beredningen inte tycker om begrepp som
socknar och sockenträffar.
Då det hela urartat på detta sätt tvingas jag att helt ta min hand från slutrapport och förslag med ett dystert konsterande att här handlar det inte om
medborgarinflytande som tanken med det hela var.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________

§ 128

Dnr 2017/151-019 KS

Förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027och Folkhälsoplan 2017-2020
(Riktlinjer för folkhälsoarbetet).
Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik presenterar framtaget förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027 och Riktlinjer för folkhälsoarbetet 2017-2020. Strategin
och riktlinjerna har kommunicerats med ledningsgruppen.
Förslaget är en 10-årig strategi med mål som innefattar samtliga åtta nationella målområden samt styrning och uppföljning. Att det är åtta mål istället för
de 11 som finns idag, utgår från delbetänkandet som Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat och deras förslag om ändring.
Strategin följs av riktlinjer som gäller i fyra år, med fokus på de prioriterade
målen som är valda för aktuell period, i dagsläget mål 1, 6 och 7. Riktlinjerna
ska också vara till hjälp med att skapa större tydlighet och förståelse för
kommunens folkhälsoarbete.
Aktivitetsplanen har inte tagits fram då detta är ett levande dokument och
något som behöver tas fram tillsammans till exempel i ett folkhälsoråd.
Det noteras att folkhälsostrategin ska antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna i kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 222 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Folkhälsostrategi 2017-2027.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog även kommunstyrelsen
att efter kommunfullmäktiges beslut om folkhälsostrategin anta Riktlinjer för
folkhälsoarbetet 2017-2020 (anm kallas nu Folkhälsoplan 2017/2020)
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Folkhälsostrategi 2017-2027.

_____________________________

§ 129

Dnr 2017/87-317 KS

Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-25 § 70
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.
Till dagens sammanträde 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, även för
Hörlösa/Stenninge
443 267 kronor
Lerkaka
162 142 kronor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunens deltagande i samförläggning 2017 även för
projekten Hörlösa/Stenning och Lerkaka.

att

omdisponera medel från projekt Hamnar till samförläggningen.

_____________________________
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§ 130

Dnr 2017/159-049 KS

Anvisning av medel, ny sträckning av strandpromenad Solbergatäkten
1:1.
Planarkitekt Hanna Olin-Andersson redogör för ärendet.
Genom byggnationen av lägenhetshotell har strandpromenaden längs
Köpingbaden brutits. Ca 140 meter saknas för att få en intakt strandpromenad. Förslaget är att anlägga en spång över sanden, 120 cm bred och 140
meter lång. Kostnaden uppskattas till ca 70 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-05-30 § 229 till arbetsmarknadsavdelningen
att undersöka möjligheten att genomföra arbetet med att anlägga en spång
enligt förslaget innan midsommar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-210 § 229 kommunstyrelsen
att anvisa 70 tkr till åtgärden
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 70 tkr till åtgärden.

Protokollsanteckning 1
”Det gör mig förbannad att denna fråga har nonchalerats.
Redan när lägenhetshotellet vid Sinus planerades lyfte jag frågan om hur
strandpromenaden skulle återställas efter att en del av sträckan skulle försvinna pga byggandet. Svaret har hela tiden varit ”det löser vi”. Nu är sommarsäsongen igång utan att det finns en lösning. Dessutom står kommunen
för planering och kostnaderna (70 tkr), när man under tiden hade kunnat hitta
en lösning tillsammans med Köpingbadens arrendator.
Marcel van Luijn Moderaterna”
Protokollsanteckning 2
”Utgår från att den sedan länge beslutade strandpromenaden (ej att förväxla
med gång- och cykelväg) mellan Kapelludden i Borgholm och Köpingsvik)
inte blir bortglömt i sammanhanget. Utgår även från att kommunen kommer
att debitera exploatören av Sinus för de kostnader för flyttad strandpromenad
som är förorsakade av hotellbyggnationen på området.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Dnr 2016/31-047 KS

Avrop upphandling bostadsbyggande; prioritering tillfälligt statsbidrag.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 lyftes frågan
om hur avsatta medel från det tillfälliga statsbidraget kan användas till bostadsbyggande i kommunen. 16,5 mkr var avsatta för basboende men kunde
inte användas för ändamålet då förutsättningarna förändrades.
Det noteras att det finns behov av hyreslägenheter både i Borgholm och
Löttorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-01-10 § 13 till kommunledningskontoret
att hos bostadsförmedlare samt kommunens flyktingmottagning stämma av
behovet av lägenheter i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-04 § 150 aktualisera
och utöka uppdraget till kommunledningskontoret
att hos bostadsförmedlare samt kommunens flyktingmottagning stämma av
behovet av lägenheter och eventuella bostadsköer av hyreslägenheter i
kommunen.
att undersöka möjligheten att utifrån SKL:s upphandling med bl a Hjältevadshus bygga bostäder inför kommande beslut. Utredningen ska även
omfatta ekonomisk kalkyl, framtida hyror etc.
Förfrågan har ställts till SKL om byggnation av 2-vånings typhus från Hjältevadshus/Hultfredshus. Husen består av 2 lgh 1 4ok á 25 kvm, 5 lgh 2 4ok á
52,8 kv, och 2 lgh 3 rok á 78,6 kvm – totalt 465 kvm..
Följande kalkylförutsättningar har meddelats:
- Anslutningsavgifter VA enligt uppgift 607 718 kr = 1 308 kronor /kvm BOA
- Tomtkostnad: enligt uppgift 0 kronor.
- Byggherrekostnader, tillkommande kostnader för mark och ev komplementbyggnader samt oförutsedda kostnader har satts till respektive 1 000,
500 respektive 300 kronor.
- Produktionskostnad 23 800 kronor/kvm.
- Total kostnad för två byggnader är ca 22 mkr innan ev investeringsstöd.
Driftkalkylen utgår från erfarenhetsvärden t ex drift och underhåll, belåningsgrad, beräknad låneränta och avskrivningar.
Hyran är beräknad till 1 300 kronor/kvm som ligger under ett eventuellt statsbidragskrav.
Med dessa förutsättningar, och utan att man räknar in ett eventuellt investeringsbidrag ger kalkylen ett positivt nuvärde på drygt 1 000 kronor/kvm. Det
finns med andra ord marginal även utan investeringsbidrag. Med ett sådant
blir nuvärdet över 4 000 kronor/kvm.
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Investeringsstöd:
För den region som Borgholm tillhör lämnas stöd med högst 3 800 kronor/
kvm BOA.
Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta
stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70
kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget
stöd.
Det innebär att typhuset kan generera följande investeringsstöd:
2 st 1:or á 25 kvm
50 X 3 800 =
190 000 kronor
5 st 2:or á 51,8 kvm:
5 X 35 X 3 800 =
665 000 kronor
5 X 16,8 X 1 900 =
159 600 kronor
2 st 3:or á 78,6 kvm:
2 X 35 X 3 800 =
266 000 kronor
2 X 35 X 1 900=
133 000 kronor
Summa maximalt investeringsstöd
1 413 000 kronor/byggnad.
Per kvm BOA:3 040 kronor
Kommunens totala investering; ca 19,4 mkr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-30 återrapporterades även behovet av lägenheter. Fråga har ställts till bostadsförmedlarna
i kommunen och det noteras att det i dagsläget finns ca 100 personer i kö i
centrala Borgholm. I Löttorp finns inget utarbetat kösystem.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 238 kommunstyrelsen
att göra avrop på 2 x 9 lägenheter enligt SKL:s upphandling byggnation av
bostäder.
att kommunledningskontoret verkställer avropet.
att ta i anspråk de 16,5 mkr från prioriterat tillfälligt statsbidrag till projektet.
att avsätta medel i 2018 års budget.
att ekonomiavdelningen verkställer ansökan om statsbidrag från Boverket.

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall under förutsättning att avsikten är att prioritera orter utanför tätorterna.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall under förutsättning att placeringen blir i
Löttorp och Rälla.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande med tillägg, vilka ska
ställas under proposition.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
förslagen att placeringen ska vara utanför tätorterna och då i Löttorp och
Rälla.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

göra avrop på 2 x 9 lägenheter enligt SKL:s upphandling byggnation
av bostäder.

att

lägenheterna ska placeras i Löttorp och Rälla.

att

kommunledningskontoret verkställer avropet.

att

ta i anspråk de 16,5 mkr från prioriterat tillfälligt statsbidrag till projektet.

att

avsätta medel i 2018 års budget.

att

ekonomiavdelningen verkställer ansökan om statsbidrag från Boverket

_____________________________

§ 132

Dnr 2017/21-023 KS

Anställning av kommunchef.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24 § 4
att anlita externt rekryteringsföretag för att rekrytering av ny kommunchef.
Vid dagens sammanträde redogör Per Anders Nilsson, Mercuri Urval, och
HR-chef Ann Nilsson för rekryteringsprocessen. Annonsering har skett i
Dagens Nyheter, Dagens Samhälle och mindre annonser har satts in i lokalpressen, varvid 22 sökande anmälde intresse. Av dessa uppfyllde sju sökande kraven och två av dessa tackade nej.
Fyra personer har sedan intervjuats av arbetsutskott, fack och HR. Därefter
har två personer återtagit sin ansökan. De två återstående skulle genomgå
fördjupad intervju och referenstagning, då ytterligare en tog tillbaka sin ansökan. Kvar finns en sökande Jens Odevall, nu administrativ chef i Karlshamns
kommun.
Intervjugrupperna har inga synpunkter mot att anställa Jens Odevall som
kommunchef.
Vid sammanträde presenterar sig Jens Odevall och ledamöterna får tillfälle
att ställa frågor till honom.
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Kommunstyrelsen tackar Per-Uno Nilsson, Ann Nilsson och Jens Odevall
som lämnar sammanträdet.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att det inte ska anställas någon kommunchef.
Stig Bertilsson (C), Sofie Jakobsson (KD), Andreas Persson (S) och Peder
Svensson (C) yrkar bifall till att anställa Jens Odevall som kommunchef.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; anställa Jens
Odevall som kommunchef eller inte anställa någon kommunchef, vilka ska
ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill anställa Jens Odevall som ny kommunchef.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Jens Odevall som kommunchef.

att

uppdra till personalutskottet att tillsammans med HR-chef Ann Nilsson
reglera anställningsvillkoren i övrigt.

Reservation
Per Lublin (nöP) (BILAGA 2).
Protokollsanteckning
Anser inte att medborgarna i vår kommun - som tillsammans utgör kommunen - behöver någon chef över sig, varför jag vänder mig emot benämningen
"kommunchef". Istället bör det ju vara tjänstemannen ifråga som har kommunmedborgarna som chef. Ifrågasätter också om en liten kommun som
Borgholm behöver en person i denna ställning utan hade föredragit att man
istället bara hade tillsatt någon som chef över kommunkansliet - en kanslichef med andra ord (som det varit tidigare).
För övrigt tycker jag hela den sammantagna rekryteringsprocessen har varit
pinsamt dåligt, inte minst för att kommunstyrelsen i slutändan bara fått en
enda kandidat att välja. Men det är jag inte direkt ensam om att tycka.
Har dock inte några synpunkter på kandidaten ifråga och förutsatt att han inser sin roll som tjänsteman till kommunmedborgarnas tjänst - vill jag hälsa
honom välkommen.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Dnr Dnr 2012/137-381 KS

Val av styrelse för Miljöfonden.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-25 § 89
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.
Till dagens sammanträde finns förslag från
Borgholm Energi AB – att föreslå Carl Malgerud till styrelsen och Catherine
Hevelius till tjänstemannagruppen.
Samhällsbyggnadsnämnden – att föreslå Sune Axelsson till styrelsen och
Linda Hedlund och Kristin Bertilius till tjänstemannagruppen.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) och Sofie Jakobsson (KD) yrkar att miljö- och hållbarhetsberedningen ska vara styrelse för miljöfonden.
Andreas Persson (S) föreslår att Ilko Corkovic (S) ska ingå i styrelsen för
kommunstyrelsens räkning.
Claes Horn af Rantzien (MP) föreslår att Bertil Lundgren (MP) ska ingå i styrelsen för kommunstyrelsens räkning.
Sofie Loirendal (FÖL) föreslår att Mattias Carlsson (FÖL) ska ingå i styrelsen
för kommunstyrelsens räkning.
Marcel van Luijn (M) föreslår att Stig Bertilsson (C) ska ingå i styrelsen från
oppositionen.
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns förslag att miljö- och hållbarhetsberedningen ska vara styrelse för miljöfonden, vilket ska ställas under proposition.
Sofie Jakobsson (KD) anses jävig eftersom hon ingår i miljö- och hållbarhetsberedningen och därmed inte bör delta när förslaget om beredningen ska
vara styrelse eller kommunstyrelsens tidigare beslut om styrelse ska behandlas.
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Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder tidigare beslut att utse styrelse från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Borgholm Energi AB.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder tidigare beslut
röstar ja. Den som vill att miljö- och hållbarhetsberedningen ska vara styreslen röstar nej.
Ja – 6
Nej – 2
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Sofie Loirendal (FÖL)
Peder Svensson (C)
Mats Olsson (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Avstår- 1
Marcel van Luijn (M)

Därmed kvarstår tidigare beslut om styrelsens tillsättning.
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till representanter; tre från
majoriteten och en från oppositionen. Därmed ska förslagen från majoriteten
ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen utser Ilko
Corkovic (S) och Mattias Carlsson (FÖL) att ingå i styrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

utse Ilko Corkovic (S), Mattias Carlsson (FÖL), Stig Bertilsson (C),
Carl Malgerud (M) och Sune Axelsson (S) till kommunens representanter i styrelsen.

att

utse Catherine Hevelius, Linda Hedlund och Kristin Bertilius till representanter i tjänstemannagruppen.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________
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Dnr 2016/221-006 KS

Ändrad sammanträdesdag.
Till dagens sammanträde finns begäran att flytta kommunstyrelsens sammanträde från 5 december till 21 november.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

sammanträdet flyttas från 5 december till 21 november.

_____________________________

§ 135

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)
_____________________________

Ordförande Ilko Corkovic (S) tillönskar alla närvarande en trevlig sommar.
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tilldelningsbeslut Höken

2017-05-22

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

DOM

Lokalförsörjning 2016
2017.1341

I

2017-05-22

2017.1342

I

2017-05-26

KS meddelande

SKRIVELSE

Cirkulär 17:26 + bilaga 1-6 Överenskommelse
om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för
traineejobb T

Magdalena Widell

SKL

I

2017-05-22

2017.1393

Magdalena Widell

Fryshuset

2017-05-22

2017.1345

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Som
ett led i det strategiska folkhälsoarbetet föreslår
folkhälsosamordnaren att kommunen ska ställa
sig bakom initiativet Tobacco Endgame - Rökfritt
Sverige 2025 och att detta sedan offentliggörs i
press den 31 maj då det är World No Tobacco
Day.

KS meddelande

CIRKULÄR

Lokalt företagsklimat - Enkäten 2017

Henrik Linnarsson

Svenskt Näringsliv

I

KS meddelande

ENKÄT

Minnesanteckningar från PKN och
kommunchefsmöte.

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län
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Dokumenttyp
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2017.1401

I

2017-05-29

2017.1417

KS meddelande.

INFORMATION

Cirkulär 17:27 Ändringar i LAS

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om justerat kommuntal till 22 (18) för
Borgholms kommun. Kopia till soc och Eva K.

Magdalena Widell

2017-05-31

Länstyrelsen i kalmar län

KS 2016/180

KS meddelande.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Flyktingsituationen 2017
2017.1437

I

2017-06-02

2017.1438

I

I

I

2017-06-09

Cirkulär 17:28 Bilaga 1

Magdalena Widell

KS meddelande.

CIRKULÄR

Cirkulär 17:28 Bilaga 2

Magdalena Widell

KS meddelande.

CIRKULÄR

Cirkulär 17:28 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-07

2017.1477

CIRKULÄR

SKL

2017-06-02

2017.1451

KS meddelande.

SKL

2017-06-02

2017.1440

Magdalena Widell

SKL

2017-06-02

2017.1439

Cirkulär 17:28 Huvudöverenskommelse HÖK 17
med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17

KS meddelande.

CIRKULÄR

TSS 2017-1057 Drifttillstånd för
sjösäkerhetsanordningar (fyrar) på Norra Öland/
Borgholm

Hans Johannesson

TRANSPORTSTYRELSEN

I

KS meddelande

TILLSTÅNDSBEVIS

Stora Rörs Båtsällskap får stöd ur Allmänna
arvsfonden på 1 176 tkr för anpassning av
föreningslokal till allaktivitetshus för unga bl a för
fäktning och bordtennis.

Magdalena Widell

Arvsfondsdelegationsenheten
KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM
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2017.1481

I

2017-06-09

Beslut om dispens från förbund att framföra
motorbåt i Böda bukten v 26-32 2017.
Överlämnad till SBN.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kopplad med ansökan 2017.1125
2017.1497

I

2017-06-09

2017.1498

2017-06-09

Statsbidrag Viktoriaskolan för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor
och fritidshem 340 000 kr.

Magdalena Widell

Boverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Statsbidrag Köpings skola för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor
och fritidshem 504 000 kr.

Magdalena Widell

Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-06-12

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-05-15 - 2017-06-11

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Marie-Louise Johansson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1283

I

2017-05-18

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut Marie-Louise Johansson
2017-03-30 § 84 gällande justering av
verksamhetsområde för vattentjänster för
Kyrketorp 1:68
För redovisning KF juni

KS 2016/168

DELEGERINGSBESLUT
Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun

2017.1284

I

2017-05-18

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut Marie-Louise Johansson
2017-04-27 § 114 gällande justering av
verksamehetsområde för vattentjänster för
fastigheten Kolstad 2:92
För Redovisning KF juni

KS 2016/168

DELEGERINGSBESLUT
Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun

2017.1502

U

VICTORIALOPPET - tillstyrkt ansökan

2017-05-19

YTTRANDE

KS 2017/6

skickad till polisen

Magdalena Widell
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1514

U

LINDERS PYROTEKNISKA -tillstyrkt ansökan
för fyrverkeri Gårdsvägen 22 Borgholm i
samband med företagsevent 2017-05-25

2017-05-19

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1496

U

Beslut att avropa från SKI:s ramavtal
Beläggningsarbeten 2015:2

Ilko Corkovic

2017-05-22
KS 2017/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2017

2017.1501
2017-05-23

U

BORGHOLM ENERGI AB- Tillstyrkt INVIGNING Lars Gunnar Fagerberg
AV AVSALTNINGSVERKET, LÖTTORP
YTTRANDE
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KS 2017/6

Skickad till

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1503

U

SES- tillstyrkt ansökan gällande uteservering

2017-05-23

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1505

U

LUNDEGÅRD- tillstyrkt ansökan dansvecka 1/7- Lars Gunnar Fagerberg
7/7 2017

2017-05-23

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1506

U

CHINARESTAURANGEN - tillstyrkt ansökan för Lars Gunnar Fagerberg
uteservering 1/6-10/8

2017-05-23

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till plisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1504

U

HÖGBY IF- Ölands marathon 2017-08-05
Löttorp tillstyrkt ansökan

2017-05-24

YTTRANDE

KS 2017/61

Skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
2017.1507

U

CITYFÖRENINGEN- EL-bil mässa 27/5 2017

2017-05-24

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till plisen

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1509

U

NYA CONDITORIET - tillstyrkt uteservering
2017-05-11--2017-10-30, Storgatan och
Köpmangatan,

2017-05-24

YTTRANDE

KS 2017/6

skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.1395

I

2017-05-26

BRS Networks AB- Ansökan Grävning fiber
Öland-Norra Möckleby-Runsten.Borgholm.
Överlämnad till MEX

Lars Gunnar Fagerberg

Grävtillstånd

KS 2017/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd 2017

2017.1510

U

VICTORIADAGEN - tillstyrkt ansökan offentlig
tillställning på IP Borgholm 2017-07-14

2017-05-29

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
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2017.1398

U

Godkänner upprättat förslag till
överenskommelse med Räddningstjänsten
Öland gällande RCB-TiB

Marie-Louise Johansson

2017-05-29
KS 2017/150

DELEGERINGSBESLUT
Överenskommelse om funktionen RCB-TIB

2017.1511

U

Länstyrelsen i Kalmar län- ingen erinran mot
kameraövervakning rovdjursförekomst

2017-05-31

Länstyrelsen Kalmar län

KS 2016/260

Skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.1512

U

Metria AB- ingen erinran mo ansökan om
kameraövervakning

2017-05-31

Länsstyrelsen Gävleborg

KS 2016/260

Skickad 20170531

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.1416

U

Tilldelning upphandling fastighetsmäklartjänster Ilko Corkovic

2017-05-31
KS 2017/48

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling fastighetsmäklare,

2017.1513

2017-06-05

U

Remiss - Transporttillstånd 2017/55437 - Växjö Marie-Louise Johansson
Elmontage Växö-Borgholm-Växjö.
- tillstyrkt ansökan 6 månader från 2017-06-02.
Trafikverket

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-06-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-05-30
§ 209 Upphandling – ramavtal kopieringspapper.
§ 210 Ansökan om bidrag till grannsamverkansskyltar.
§ 211 Erbjudande om deltagande i fortsatt projekt, Unika Historiska Kalmar och
Öland.
§ 212 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
§ 213 Ansökan om tillstånd för hänvisningsskyltar, Nisses Fisk.
§ 214 Begäran om asfalteringen av gångväg, Löttorp.
§ 215 Godkännande överlåtelse av lägenhetsarrende, sjöbod nr 6 Sandbyläge 2:1.
§ 216 Remiss – antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till kommun
fullmäktigevalet 2018.
§ 217 Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018.
§ 218 Inbjudan till medlemsmöte; Energikontor Sydost
§ 219 Återrapportering; Värdering av mark för ridhus i Löttorp, avslut av uppdrag.
§ 220 Eventuell revidering av sjöbodspolicy.
§ 221 Återrapportering; inrättande av extratjänster.
§ 222 Förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027 och Riktlinjer för folkhälsoarbetet
2017-2020.
§ 223 Ställningstagande – Rökfritt Sverige 2025
§ 224 Anhållan om att få hyra Näktergalen, Runsten.
§ 225 Ansökan om bidrag; dokumentärfilm om det öländska fisket.
§ 226 Reviderat samarbetsavtal gällande ungdomssamordnare Fryshuset.
§ 227 Begäran om markåtkomst, Köpingsvik.
§ 228 Begäran om ytterligare medel, Torget i Köpingsvik
§ 229 Begäran om anvisning av medel, ny sträckning av strandpromenad Solbergatäkten 1:1.
§ 230 Anläggande av hundbad i Borgholm.
§ 231 Skrivelse med önskemål om uppförande av trygghetsboende vid Ekbacka och
Åkerbohemmet.
§ 232 Aktualisering; utredning av användningsområden samt fortsatta anpassningsåtgärder, gamla hälsocentralen, Ekbacka.
§ 233 Fortsatta arbetet med varumärkesplattform.
§ 234 Förnyat arrende, Nedra Sandby Bryggförening.
§ 235 Nyttjanderätt inom Tings Ene 1:14.
§ 236 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018, utbildningsnämnden.
§ 237 Information, projekt Åkerboskolan.
§ 238 Avrop upphandling bostadsbyggande; prioritering tillfälligt statsbidrag.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
2017-05-05
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Ungt kulturbidrag våren 2017.
Borgholms kommuns kulturpris 2016.
Delegationsbeslut.
Kulturprojektbidrag våren 2017.
Kulturplan Borgholms kommun.
Meddelanden.
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2017-05-17
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27

Träff med Ölands hembygdsförbund.
Verksamhetsbidrag – kulturföreningar 2017.
Kulturplan Borgholms kommun.
Lokaler för Borgholms Klätterklubb i Allaktivitetshuset Borgholms Tennishall.

Borgholm Energi AB
2017-05-10
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89

BEAB Styrelsemöten inledning
Månadsuppföljning 2017
Vd informerar 2017
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Uppsägning av avtal gällande omlastningsstationen på Kalleguta Åvc
Hamnprojekt 2017
Löttorp vattenförsörjningssystem
Taxa 140 l kärl – revidering 2017
Revidering företagsprislista Åvc
Miljöfonden
Yttrande om bevattningsdamm Strömmen
Fortsatt arbete med infiltrationsvatten Strömmen
Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Investeringar och finansering Kommuninvest
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Restlista 2017
Ägardiektiv Borgholm Energi AB

Borgholm Energi Elnät AB
2017-05-10
§5

Månadsuppföljning 2017
-----

