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§ 136

Information

§ 137

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut.

§ 138

Budgetuppföljning juli 2017.

§ 139

Anvisning av medel, försköning Löttorp.

§ 140

Anvisning av medel; kulturhus i Kronomagasinet, Borgholm.

§ 141

Anvisning av medel samt begäran om tilläggsbudget, utbildningsnämnden.

§ 142

Gulddeltagaravtal 2017, Ölands Skördefest.

§ 143

Godkännande av utbyggnadsprogram; utbyggnad Byxelkroks hamn.

§ 144

Godkännande av arrendeavtal, upplag för fyllnadsmassor.

§ 145

Förslag till Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms
kommun.

§ 146

Antagande av Folkhälsoplan 2017-2020 för Borgholms kommun.

§ 147

Förslag till Kulturplan Borgholms kommun 2020.

§ 148

Antagande av Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.

§ 149

Motion (Per Lublin nÖP) – sextimmars arbetsdag inom äldreboenden med
bibehållen heltidslön.

§ 150

Motion (Per Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor gällande
gågatan (Storgatan).

§ 151

Motion (Per Lublin nÖP) – undersöka nyttan av och möjligheterna att skapa
en demensby på Öland.

§ 152

Återrapportering; bifallen motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) –
riktade satsningar på ”Giftfri miljö” i samband med fastighetsunderhåll.

§ 153

Återrapportering; hantering av hyreskontrakt vid mottagning av nyanlända,
fortsatt delegation.

§ 154

Återrapportering; Uppföljning bilparken inom ÄO/HSV

§ 155

Återrapportering; uppdrag gällande enhetstaxa för alla typer av resenärer/
resor.

§ 156

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
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§ 136
Information
Vid dagens sammanträde informerar Sofie Jakobsson att hon begärt utträde
från Kristdemokraterna och nu tjänstgör utan politisk tillhörighet, s k vilde.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om att extra kommunstyrelsesammanträde kommer att hållas 2017-09-18 klockan 16:00 för att behandla förslag till Bostadsförsörjningsplan inför beslut i kommunfullmäktige samma
kväll.
_____________________________

§ 137

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 inom socialförvaltningen fungerat bra.
- att det varit stor belastning på kommunala servicen under sommaren; renhållning i synnerhet. Bland annat bör cityföreningen informeras att de
måste informera sina medlemmar att återvinningsstationerna endast är till
för allmänheten och inte för näringsidkare.
- överlämning vad gäller fastighetsfunktion pågår. Verksamhetssystem för
planering, uppföljning och underhåll är inköpt och nu håller arbetet på att
struktureras upp
- att fastighetsingenjör Martin Jältås nu börjat sin anställning samt att rekrytering av ytterligare en person på fastighetsavdelningen pågår.
- gränsdragningslista vad gäller ansvarfördelning mellan förvaltningarna och
fastighetsavdelningen är på gång. Utifrån denna tas sedan internhyresmodell fram för att få fram ett incitament för att minska på lokalbehovet.
- ombyggnation Höken och övervåningen på Runstens gamla skola pågår.
Ombyggnation vad gäller lokaler för hemsjukvård/hemtjänst på Ekbacka
är i slutskedet.
- utbildning av personal inom första hjälpen inom psykisk ohälsa (MHFA) inför certifiering pågår.
- kommunens personals möjlighet att få friskvårdsbidrag utnyttjas inte fullt
ut. Mer information kommer att skickas ut till de anställda.
- första spadtag på Bovieran togs 2017-08-28.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och verkställighet
tillsammans med informationen till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning juli 2017.
Controller Mattias Sundman och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för kommunens totala budgetuppföljning varvid framgår:
Resultatet uppgår till plus 24,4 mkr. Driftredovisningen visar en negativ budgetavvikelse om minus 4,4 mkr och investeringstakten har ökat jämfört med föregående månad och uppgår för månaden till 6,0 mkr.
En del av förklaringen till resultatförbättringen mellan maj och juli är att kommunen skuldbokför semesterlöneskulden månadsvis och detta medför att resultatet
har förbättrats med 15,9 mkr. Semesterlöneskulden kommer att sjunka ytterligare under augusti för att sedan stiga resterande månader. En ytterligare förklaring är försäljningen av marken Resedan 5 till Bovieran AB för 5,2 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 6 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 57,5 mkr vilket
är en minskning med 0,5 mkr i jämförelse med maj. Likviditeten för utgången av
juli är 52,8 mkr och har minskat med 10,2 mkr sedan maj. 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. Försäljningen av kommunförrådet Resedan 5 om 5,2 mkr i
juni bidrar även den till en likviditetsförbättring.
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.
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 18 848 tkr.
Vid mötet lyfts frågan om eftersökning av medel för kommunens kostnader för
lärarlöner som inte kunnat avslutas i den takt som Migrationsverket avvecklat
asyl- och flyktingsmottagandet i kommunen.
Vidare noteras att avslut av kommunens åtagande gällande sanering av ”Bovieran-tomten” bör dokumenteras.
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Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
Det noteras att kommunstyrelsen uppmanat socialnämnden och utbildningsnämnden att anpassa verksamheten till respektive budgetram.
_____________________________

§ 139

Dnr 2016/75-311 KS

Anvisning av medel, försköning Löttorp.
I tjänsteskrivelse 2017-08-17 och vid dagens sammanträde redogör projektledare Stefan Andersson Junkka för ärendet.
Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anvisar medel till försköning av Löttorp.
Sammanfattning av ärendet
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-04-12 § 145 åt t f kommunchef Lars Gunnar Fagerberg
att utreda långsiktiga utgärder vad gäller asfaltering av Marknadsgatan samt
förlängning av Förrådsvägen inför kommande politiskt beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 98 anvisa 328 tkr till asfaltering
och 132,5 till gatubelysning från projekt infrastruktur.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg uppdrog under våren till Stefan
Andersson Junkka att lämna förslag på långsiktiga åtgärder.
Föreslagna åtgärder är en återrapportering av tidigare uppdrag.
Det bör noteras att i de begärda medlen även innefattas kostnader för arbetsuppgifter som utförs av Borgholm Energi AB.
Kommunledningskontorets bedömning
Förslaget innebär en försköning av Löttorp där växtmaterial och anläggningsmaterial har kostnadseffektiviserats genom att tåliga alternativt enkelt
underhållna växter valts samt har sten och övrigt beläggningsmaterial återbrukats.
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Förslaget innebär att ett antal parkeringar på torget behöver tas i anspråk för
att ge det offentliga rummet möjlighet att utvecklas och ge plats för mänskliga
möten.
Utbyggnaden och förslaget är uppdelat på tre delområde/ tapper som kan
genomföras var och en för sig eller samlat. Vid ett fullständigt samtida genomförande förväntas kostnader kunna hållas nere då maskiner etc kan nyttjas effektivare.
Kostnader
Torget samtliga etapper
Marknadsvägen
Parkering brandstationen

632 000:-141 000:-580 000:--

Byggtid fyra veckor
Byggtid 24 timmar
Byggtid 40 timmar

I kostnaden ingår:
Maskiner, Personal, Arbetsledning/ projektledning, Material, fyll och anläggning, Teknisk infrastruktur, Material, växter och matjord, Vattendepåer, Asfaltering nya p-platser, Linjemålning, Återställningsarbeten
(Mycket av arbetet kommer att utföras av Borgholm Energi)

Vid dagens sammanträde föreslår ordförande Ilko Corkovic (S) att arbetet
gällande Torget och Marknadsvägen finansieras inom 2017 års budget och
parkeringsyta vid brandstationen hanteras i budgetarbetet 2018.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till ordföranden förslag då det är angeläget
att påbörja de två första delarna av arbetet.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser att
arbetet gällande Torget och Marknadsvägen finansieras inom 2017 års budget och parkeringsytan hanteras i budgetarbetet 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 773 tkr för år 2017 för försköningen av Löttorp enligt redovisat
förslag. Medel omdisponeras från kommunstyrelsens konto Hamnar.

att

medel för parkering brandstationen 580 tkr hanteras i budgetarbetet
2018.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

7 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

§ 140

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Dnr 2012/112-109 KS

Anvisning av medel; kulturhus i Kronomagasinet, Borgholm.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 93
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.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-06-28 redogjorde
fastighetsstrateg Maria Drott och t f ekonomichef Linda Kjellin för genomförd
upphandling.
T f ekonomichef Linda Kjellin informerade att det finns 3,2 mkr anvisat till projektet, vilket innebär att ytterligare 2 mkr bör omprioriteras från 2017 års budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-28 § 265
att tilldela projektet till den leverantör som uppfyller de för projektet ställda
krav för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-06-28 § 265 kommunstyrelsen
att anvisa ytterligare 2 mkr genom omdisponering av medel från projekt fastigheter till projekt Kronomagasinet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att

anvisa ytterligare 2 mkr genom omdisponering av medel från projekt
fastigheter till projekt Kronomagasinet.

_____________________________

§ 141

Dnr 2017/196-043 KS

Anvisning av medel samt begäran om tilläggsbudget, utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden ställer sig 2017-05-23 § 55 bakom utbildningsförvaltningens förslag
• att tilläggsäska 742 tkr till innevarande budgetår för att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever.
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• att tilläggsäska 218 tkr till innevarande budgetår för att kompensera retroaktiv interkommunal ersättning gällande föregående budgetår.
• att tilläggsäska 572 tkr till innevarande budgetår för utökning av skolledarorganisation inför läsår 17/18
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag är översänt till kommunstyrelsen.
I tjänsteskrivelse 2017-08-10 redogör t f ekonomichef Linda Kjellin för ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anvisa 2,9 mkr för innevarande budgetår för att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och
elever. Medel anvisas ur de 10 mkr som idag är budgeterade som kommunens del av det extra statsbidraget. Begäran om tilläggsbudget för denna del
faller därmed.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran
om tilläggsbudget för interkommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta bör tas inom utbildningsnämndens budgetram 2017.
Vad gäller begäran för 2018 ska detta behandlas i budgetprocessen.
Av skrivelsen framgår att Riksdagen har beslutade om ett extra statsbidrag
på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna
fördelas inom ramen för det generella statsbidraget. Borgholms kommun tilldelades 13,5 mkr för den del som beräknades via flyktingvariabler.
Förvaltningarna har under 2017 påverkats av den plötsliga minskningen av
kommunens asyl- och flyktingmottagande. I dagsläget krävs det av samtliga
verksamheter att anpassning sker till de nya förutsättningarna som finns för
att vara i fas inför 2018.
Utbildningsnämnden har, avseende mottagande av nyanlända, högre kostnader än intäkter. Ersättningen från Migrationsverket täcker inte samtliga
kostnader i och med att ersättningen utgår då eleven får permanent uppehållstillstånd medan behovet av stöd i de flesta fall kvarstår. Redovisade
kostnader under perioden januari till juli avseende nyanlända är minus 2,7
mkr och årsprognosen är minus 2,9 mkr.

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget gällande utbildningsnämndens äskande.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 2,9 mkr till utbildningsnämnden för innevarande budgetår för
att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever. Medel anvisas ur de 10 mkr som idag är budgeterade som kommunens del av det extra statsbidraget. Begäran om tilläggsbudget för
denna del faller därmed.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för interkommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta
bör tas inom utbildningsnämndens budgetram 2017.

Vad gäller begäran för 2018 behandlas detta i budgetprocessen.
_____________________________
§ 142

Dnr 2017/185-048 KS

Gulddeltagaravtal 2017, Ölands Skördefest.
Ölands Skördefest efterfrågar genom faktura om kommunen även för år 2017
vill teckna huvuddeltagaravtal om 60 tkr plus annonsskatt och moms. Kommunen har tecknat avtal varje år från år 2011.
I kommunstyrelsens internbudget 2017 finns reserverade medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 283 kommunstyrelsen
att även för år 2017 teckna huvuddeltagaravtal med Ölands Skördefest enligt tidigare överenskommelse
Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

även för år 2017 teckna huvuddeltagaravtal/gulddeltagaravtal med
Ölands Skördefest enligt tidigare överenskommelse.

Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 1010-1300.
_____________________________
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Dnr 2011/208-552 KS

Godkännande av utbyggnadsprogram; utbyggnad Byxelkroks hamn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-02 § 34 att låta undersöka möjligheten att tidigarelägga en del av investeringen i Byxelkroks
hamn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-05-09 § 198 att EUansökan inlämnats för projektet att uppföra vågbrytare i Byxelkroks hamn.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-15 redogjorde
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin för framtaget förslag
till utbyggnadsprogram för Byxelkroks hamn.
Behovet av en utbyggnad av Byxelkroks hamn finns uttalat i flera utredningar
och har diskuterats under lång tid. De åtgärder som föreslås i följande dokument är baserade på tidigare beslut och gällande vattendom. Utbyggnaden i
sin helhet är av största betydelse för att ge den befintliga hamnen ett skydd
och en teknisk standard för att i första hand klara dagens krav men också
motstå framtida påfrestningar i form av hårdare väder och eventuell höjning
av vattennivån. Utbyggnaden ger också betydande utvecklingsmöjligheter,
som kan analyseras och beslutas under arbetets gång.
I samråd med ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har Lennart
Bohlin tillsammans med Hans Johannesson och konsulten Anders Adebrant
gjort en analys av gällande vattendom efter kort samråd med företrädare för
länsstyrelsen. Fyra protokollförda projektmöten har genomförts. Nedan följer
gruppens förslag, hur en utbyggnad av hamnen kan ske inom tidsramen för
gällande vattendom. Dock krävs en ändring eller ny vattendom för två av delbesluten, varvid en ansökan måste upprättas och inges till Vattendomstolen
snarast.
Förslaget till ändring av den i domen södra piren föranleds av flera skäl. Den
är alltför dyr. Den är inte anpassad till den befintliga miljön av småskalighet.
Den har en riktning, som innebär, att den uppfattas som störande i utblicken
från norr. Den är, enligt nuvarande färjans behov av plats för vändning, fel lokaliserad i norra delen.
Efter samrådet med länsstyrelsen konstateras, att varje delbeslut gäller var
för sig men att det inte finns utrymme för avvikelser inom respektive delbeslut
med anledning av vattendomens utformning.
Utbyggnadsprojektet kan påbörjas, efter att följande villkor uppfyllts:
A. Förslag till kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) för godkännande, senast två månader innan arbetet beräknas påbörjas.
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B. Innan arbetena påbörjas, ska kommunen samråda med Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen.
C. Kommunen ska erlägga en fiskeavgift om 140 000 kr till havs- och vattenmyndigheten senast, då tillståndet enligt domen tas i anspråk.
D. Arbetena i vatten kan i princip bara bedrivas mellan 1 oktober och 1 april.
Samtliga åtgärder sker inom det området som omfattas av vattendomen. Befintliga tekniska bedömningar och till domen hörande miljökonsekvensbeskrivning förutsätts kunna fortsatt gälla för arbetenas utförande. Det ska därför inte behövas någon ny miljökonsekvensbeskrivning för det nya utförandet
av den södra vågbrytaren. Däremot måste utformningen prövas i ny, alternativt ändring av, gällande vattendom.
Inledningsvis har gruppen prövat möjligheten att utesluta förlängningen av
norra vågbrytaren/piren för att begränsa omfattningen och därmed kostnaden
för projektet. Det har dock visat sig, att begränsningen medför stora negativa
konsekvenser för framtida användning, såväl för möjlig färjetrafik som för
hamnens funktion som nödhamn
Efter genomgång med skeppare Ottosson (färjan) och hamnkapten Niklasson så föreslås omfattningen av utbyggnadsförslaget enligt framtagna skisser.
Preliminärt förslag till kontrollprogram för grumling av vatten är upprättat och
kan inges till länsstyrelsen omedelbart efter att beslut fattats.
Förslaget med redovisade etapper.
1. Utfyllnad
Utfyllnaden sker helt enligt gällande vattendom och kan påbörjas efter att villkoren 1-4 ovan är uppfyllda, vilket kan ske under hösten i år, under förutsättning av erforderliga politiska beslut och godkännande av länsstyrelsen.
Arbetet bedöms kunna utföras ”i egen regi” inom ramen för gällande ramupphandlingar.
Allt material för utfyllnaden är sk inert material av berg och sten från byggoch ledningsarbeten inom kommunen samt delar av massorna, som ligger i
upplag vid flyg-fältet. Stenen vid Triangeln i Borgholm kan användas för ny
strandskoning och förstärkning av norra piren enligt punkt 2.
Projektering med beskrivning och erforderliga ritningar kan påbörjas direkt efter beslut.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2017-10-01 och 2018-04-01
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 11 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med erforderlig projektering.
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Studie för gestaltning/miljö m m bör påbörjas snarast och utföras med egen
personal.
2. Förstärkning norra piren
Norra piren måste förstärkas och breddas, dels för att skydda befintlig konstruktion och dels för att möjliggöra transportväg för etapp 3.
Arbetet ingår inte i gällande vattendom utan kan utföras efter ”anmälan om
vattenverksamhet” på grund av skaderisk på befintlig pir till länsstyrelsen.
Anmälan upprättas efter att beslut om att utföra arbetet tagits.
Arbetet bedöms kunna utföras ”i egen regi” inom ramen för gällande ramupphandlingar.
Stenen vid Triangeln i Borgholm kan användas för ny strandskoning och förstärkning av norra piren enligt punkt 1.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2017-10-01 och 2018-04-01 därefter i
samband med etapp 3 under hösten 2018.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 1 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
3. Ny vågbrytare mot norr
Utförs helt enlig gällande vattendom.
Större delen av arbetet beräknas kunna ske från landsidan med uppbyggd
tillfällig transportväg enligt punkt 2.
Material till vågbrytaren anskaffas efter hand och kan utgöras, dels av lämpligt inert material från egna arbeten inom kommunen, dels av granitblock från
fastlandet. Alternativ med tillverkade betongblock bör undersökas. Norra piren och vågbrytaren är den del av hamnen som utsätts för störst påfrestning i
samband med stormar från nordost.
Arbetet kan utföras som en kombination av arbeten i egen regi och upphandlad entreprenad.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2018-10-01 och 2019-04-01.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 12 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
4. Ny vågbrytare mot söder
Föreslaget utförande avviker från gällande vattendom.
Ansökan om ändring av vattendomen upprättas omgående, efter att beslut
om utbyggnad fattats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

13 (30)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Större delen av arbetet beräknas kunna ske från landsidan med transportväg
på vågbrytaren.
Material till vågbrytaren anskaffas efter hand och kan utgöras, dels av lämpligt inert material från egna arbeten inom kommunen, dels av granitblock från
fastlandet.
Arbetet kan utföras som en kombination av arbeten i egen regi och upphandlad entreprenad. Den södra vågbrytaren utsätts inte för lika stora belastningar som den norra, varför ett enklare utförande bör vara möjligt.
Den nya utformningen och placeringen av den södra vågbrytaren bör betyda
mindre eventuell påverkan på stranden söder om vågbrytaren, än om den
hade byggts enligt gällande vattendom.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2019-10-01 och 2020-04-01.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 13 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
5. Ny pålad brygga
Föreslaget utförande avviker från gällande vattendom.
I vattendomen ingående flytbryggor ersätts av en längsgående pålad brygga i
likhet med de bryggor, som byggts i Stora Rör och Borgholm. En öppen
hamnbassäng med bra skydd mot ”oväder” ger utrymme för framtida lösningar, som kan utföras utan prövning genom vattendom.
Arbetet kan utföras som en kombination av arbeten i egen regi och upphandlad entreprenad.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2020-10-01 och 2021-04-01.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 8 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
Total uppskattad kostnad för projektet: 45 mkr
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-15 noterades
att beslut om inlämnande kontrollplan och transport av fyllnadsmassor bör
tas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid dagens sammanträde för att på
så förkorta handläggningstiden.
Vidare konstaterades att ett minskat förslag till utbyggnadsalternativ ska presenteras till kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-15 § 284
att godkänna att kontrollprogram inges till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Kalmar län.
Justerandes sign
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att godkänna transport av fyllnadsmassor från Triangeln till Rullbackarna
om en kostnad av 175 tkr, inom budgeterade medel.
att godkänna projekteringskostnad om 50 tkr, inom budgeterade medel.
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på sammanhållande projektgrupp till kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 284 kommunstyrelsen
att godkänna utbyggnadsprogram för Byxelkroks hamn. Till sammanträdet
ska det finnas ytterligare ett alternativt förslag till utbyggnad att ta ställning till.

Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Lennart Bohlin för
ärendet och för det utlovade Alternativ 2.
Av Alternativ 2 – utan yttre vågbrytare med tillhörande pirhuvuden - framgår
följande nackdelar jämfört med huvudförslaget.
1. Skyddet för nordliga och västliga vindar blir betydligt sämre med risk för
vågrörelser i hamnen.
2. Nuvarande färja som trafikerar Oskarshamn kan inte vända i hamnen.
3. Framtida färjetrafik begränsas till mindre fartyg än vad som är möjligt med
huvudalternativet.
4. Hamnens funktion som nödhamn blir också sämre i och med att inloppet
kan vara svårare att passera vid hårt väder.
Kostnadssänkningen är svår att bedöma men ca 15 -20 mkr är troligt med
hänsyn till kostnader att bygga på större djup och möjlighet att välja något
enklare konstruktion för det södra pirhuvudet.
Till dagens sammanträde finns förslag på projektgrupp som ska ha till syfte
att bevaka kopplingar mellan olika utredningar och frågeställningar inom ramen för utbyggnad och planering av hamnen Byxelkrok:
Lennart Bohlin, samhällbyggnadsnämndens ordförande, Ida Dessin och
Kristian Sjövall, mark och exploatering, Hans Johannesson Borgholm Energi
AB samt hamnkapten Kenneth Niklasson tillfrågas om att ingå i gruppen

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till utbyggnadsprogram enligt Alternativ 1
samt förslag till sammansättning av projektgrupp.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

15 (30)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utbyggnadsprogram enligt Alternativ 1 för Byxelkroks
hamn.

att

tillsätta en projektgrupp som har till syfte att bevaka kopplingar mellan
olika utredningar och frågeställningar inom ramen för utbyggnad och
planering av hamnen Byxelkrok.

att

utse följande personer att ingå i projektgruppen: Lennart Bohlin, samhällbyggnadsnämndens ordförande, Ida Dessin och Kristian Sjövall,
mark och exploatering, Hans Johannesson Borgholm Energi AB samt
hamnkapten Kenneth Niklasson tillfrågas om att ingå i gruppen.

att

uppdra till projektgruppen att verkställa anmälan om vattenverksamhet och ändring av vattendom i enlighet med godkänt program.

Medel anvisas inom budget för projektet.
_____________________________

§ 144

Dnr 2011/208-552 KS

Godkännande av arrendeavtal, upplag för fyllnadsmassor.
Samhällsbyggnadschef Lennart Bohlin redogör för upprättat förslag till arrendeavtal med Svea Skog gällande mark inom del av Böda Kronopark 2:176,
för upplag av fyllnadsmassorna från Triangeln i avvaktan på fyllnadsarbetets
genomförande.
Av avtalet framgår att arrendesumman uppgår till 40 tkr/år.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat arrendeavtal med Svea Skog gällande del av
Böda Kronopark 2:176 för en arrendesumma om 40 tkr/år.

Kostnaden belastar projektet Byxelkroks hamn.
_____________________________
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Dnr 2017/194-315 KS

Förslag till Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms
kommun.
I tjänsteskrivelse 2017-07-31 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- fastställa föreslagen parkeringsnorm och parkeringsköpspolicy;
- besluta att införa parkeringsköp;
- bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,2 prisbasbelopp per bilplats vid
varje tid gällande pris-basbelopp:
- parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01
- uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp
samt
- att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.
Av skrivelsen framgår att en fastighetsägare är skyldig att på eller inom den
egna fastigheten anordna utrymme för fordonsparkering för boende, för de
som arbetar där eller för besökare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i
samband med bygglovsansökan om antalet erforderliga parkeringsplatser för
berörd fastighet. En fastställd parkeringsnorm ska tjäna som riktlinje för
nämndens beslut.
När det finns svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom
aktuell fastighet kan så kallat parkeringsköp tillämpas för att möjliggöra fler
parkeringsplatser. Parkeringsköp innebär här att kommunen civilrättsligt förbinder sig att tillhandahålla erforderligt antal parkeringsplatser i närheten mot
en fastställd avgift. Platserna kan sedan förhyras av den ansökande fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.
Omfattningen av det utrymme som krävs vid bygglovsprövningen bestäms
lämpligen med utgångspunkt i de allmänna riktlinjer för parkering som kommunen har antagit och som slutligen bestäms i detaljplan.
Förslaget i korthet
En fastighetsägare är skyldig att på eller inom den egna fastigheten anordna
utrymme för fordonsparkering för boende, för de som arbetar där eller för besökare inom fastigheten. Bestämmelserna om krav på parkeringsutrymmen
finns i 8 kap. 9 § plan- och bygglagen [2010:900 (PBL)] och innebär att
kommunen vid nybyggnation ställer krav om tillskapandet av erforderligt antal
parkeringsplatser inom fastigheten. Vid om- och tillbyggnad av en fastighet
får kommunen i skälig omfattning kräva tillskapandet av ytterligare parkeringsplatser inom fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i samband med bygglovsansökan om
antalet erforderliga parkeringsplatser för en viss fastighet utifrån en för kommunen fastställd parkeringsnorm. Skulle samhällsbyggnadsnämnden finna
att antalet parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm inte uppfylls så
ska bygglovsansökan avslås.
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Det kan i vissa fall vid ny-, till- eller ombyggnad finnas svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom den egna fastigheten. När så
inte är möjligt och kommunen tillåter så kan så kallat parkeringsköp tillämpas
som en kollektiv lösning för att möjliggöra parkeringsplatser.
Parkeringsköpet innebär en ekonomisk samverkan där fastighetsägare deltar
finansiellt i anordnandet av en gemensam parkeringsanläggning för flera fastigheter. Parkeringsköpet är en civilrättslig överenskommelse mellan kommunen och berörda fastighetsägare som innebär att kommunen erhåller ett
engångsbelopp för varje parkeringsplats som ställs till förfogande enligt avtalet. Kommunen förbinder sig att tillhandhålla erforderligt antal parkeringsplatser i nära anslutning till fastigheten. Dessa platser kan sedan förhyras av fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.
Förslaget till parkeringsköp innebär att fastighetsägare vid ny-, till- eller ombyggnad ska erbjudas möjlighet till parkeringsköp på de villkor som fastställs
av kommunen i en parkeringsköpspolicy. Kommunen tillhandahåller erforderligt antal parkeringsplatser i enlighet med ett parkeringsköpavtal. Parkeringsköpsavtal ska handläggas av kommunledningskontoret. Parkeringsköpspolicyn ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningens beredning
I Plansam 2017-05-19 framhölls att vid bedömningen av parkeringsbehovet
finns det anledning ta hänsyn till att behov och tillgång på parkeringsplatser i
Borgholms kommun till stor del styrs av säsongsvariationer på platsen. Därför revideras normen för flerbostadshus till mellan 0,2–1,1 bpl per lägenhet
och avgiften vid parkeringsköp revideras till 0,2 prisbasbelopp per bilplats, för
närvarande 8 960 kr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-15 föreslås att
parkeringsköpsavgiften höjs till 0,5 prisbasbelopp för att mera spegla kostnaden för anläggande av parkeringsplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 295 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms kommun.
att införa parkeringsköp.
att bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp per bilplats vid
varje tid gällande pris-basbelopp.
att parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.
att uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.
att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida byggnationer av parkering.

Det noteras att parkeringsnorm och parkeringsköpspolicy gäller vid nybyggnation och förtätning av bebyggelse, samt att parkeringsköp tidigast kan tilllämpas från och med 2017-10-01.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för
Borgholms kommun.

att

införa parkeringsköp.

att

bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp per bilplats
vid varje tid gällande pris-basbelopp.

att

parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-10-01.

att

uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.

att

parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.

_____________________________
§ 146

Dnr 2017/151-019 KS

Antagande av Folkhälsoplan 2017-2020 för Borgholms kommun.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 222 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Folkhälsostrategi 2017-2027.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 222 kommunstyrelsen
att efter kommunfullmäktiges beslut om folkhälsostrategin anta Riktlinjer för
folkhälsoarbetet 2017-2020.
Kommunfullmäktige antog 2017-08-21 § 129 Folkhälsostrategi 2017-2027
för Borgholms kommun.
Det noteras att riktlinjerna numera kallas för Folkhälsoplan 2017-2020.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till folkhälsoplanen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta Folkhälsoplan 2017-2020 för Borgholms kommun (anm. tidigare kallad
riktlinjer för folkhälsoarbetet).

_____________________________

§ 147

Dnr 2015/292-869 KS

Förslag till Kulturplan Borgholms kommun 2020.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag att arbeta fram
förslag på kulturplan för Borgholms kommun.
Utskottet har arbetat fram ett förslag som remitterats till de kommunala
nämnderna och partigrupperna. Föreningar och andra intresserade har via
kommunens hemsida, KommunNytt och Facebook uppmanats lämna synpunkter på planen.
Samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, nya
Ölandspartiet samt Åkerbokonstnärerna har lämnat remissyttranden.
Den grafiska utformningen av kulturplanen kommer att göras då planen är
antagen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2017-06-07 § 29
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Kulturplan Borgholms kommun 2020.
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Vid dagens sammanträde påtalas vissa redaktionella ändringar. Kommunsekreteraren meddelar att dessa åtgärdas innan kommunfullmäktiges behandling.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kulturplanen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Kulturplan Borgholms kommun 2020.

_____________________________
§ 148

Dnr 2017/148-761 KS

Antagande av Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-06-13 finns upprättat förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Av förslaget framgår att handlingsplanen utgår från av Regeringen antagen
Nationell strategi mot våldsbejakande extremism.
Följande övergripande utgångspunkter ska känneteckna kommunens agerande för att motverka våldsbejakande extremism
● det demokratiska samhället ska värnas.
● kunskapen om våldsbejakande extremism ska öka.
● samordningen ska stärkas och den lokala samverkan ska öka.
● utveckla samverkan och samarbete med civilsamhället.
Handlingsplanen beskriver hur anställda, chefer och medborgare ska agera
vid kännedom om våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen är kommunicerad med kommunpolisen och ledningsgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-13 § 245 kommunstyrelsen
att anta Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

_____________________________

§ 149

Dnr 2017/79-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
med bibehållen heltidslön.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion inkommen 2017-03-13
att kommunfullmäktige beslutar att på försök låta införa sextimmarsdag
med fullt bibehållen lön för alla som arbetar heltid på kommunens äldreboenden.
Lublin hänvisar till samma motivering som i den motion som kommunfullmäktige 2017-03-13 avslagit (Dnr 2016/154-109 KS)
Kommunfullmäktige lämnade 2017-04-18 § 54 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden föreslog 2017-06-26 § 87 kommunfullmäktige
att avslå motionen
Av socialnämndens beslut framgår att medarbetare som arbetar på särskilda
boenden har oregelbunden arbetstid. Via kollektivavtal är veckomåttet 37
timmar för Kommunals avtalsområde om man har tjänstgöring dag/kväll och
36,33 timmar om man arbetar natt.
Socialförvaltningens bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen
lön för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och
också sin lön motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en kostnadsökning på ca 10 mkr/år för särskilt boende.
I Göteborgs stad har ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens
äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68 medarbetare, pågått under 2015-2016 projektet utvärderas av följeforskare och
slutgiltiga resultat ska komma. Personalen upplevde mindre stress men sjukfrånvaron minskade endast med 0,6 %. Liknande projekt har genomförts på
andra ställen i Sverige och det är rimligt att tro att resultaten av medarbetarJusterandes sign
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nas upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro
och minskad stress men till betydligt högre kostnader även om man beräknar
minskade kostnader för sjukfrånvaro. De kvalitativa delarna för de äldre behöver belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde
gjorts på senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att
genomföras. Satsningarna innebär:
- Öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst
- ”Vägen till heltid som norm” samt minska antalet delade turer inom äldre
omsorgen.
- Öka andelen medarbetare med formell kompetens
- Arbeta med personalens delaktighet och medbestämmande
- Minska sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten.
Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt
högre kostnader, ca 10 miljoner bara för särskilt boende.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

§ 150

Dnr 2017/99-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor gällande
gågatan (Storgatan).
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-04-10
att såväl kommunstyrelsen, Borgholm Energis styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott som även kommunfullmäktige var för sig och skyndsamt fattar beslut om nödvändiga åtgärder för att säkra gågatan mot attacker med tunga fordon.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-04-18 § 55 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-07-01 föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls och anses verkställd samt att kommunfullmäktige anvisar medel till
åtgärderna.
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Av skrivelse framgår att säkerhetsfrågan i kommunen och på gågatan i Borgholm är viktig och behöver övervakas i relation till händelser omvärlden. I
samband med ett möte mellan Kommunen, Polisen och Ölands Räddningstjänst diskuterades säkerhetsfrågan utifrån ovanstående motion.
Den sammantagna bilden var att det inte föreligger någon förhöjd risk för
Borgholm i nuläget, men att man med förhållandevis enkla medel kan och
bör höja grundsäkerheten på Storgatan.
För att kunna etablera fysiska hinder på Storgatan som smälter in i stadsmiljön och som är hanterbara är förslaget att använda kalkstensblock. Blocken är sågade på två eller tre sidor med en polerad sida uppåt för att kunna
fungera som bänk. Blocken är i grå kalksten, ca 40*40*200 cm (h*b*l) och
väger ca 800 kg/st. Förslagsvis placeras dessa på två ställen utmed Storgatan med tre block på varje ställe, exempelvis korsningen Storgatan/Tullgatan
och vid Storgatan/Strandgatan
Kostnaden är 3 300 kronor/st för de sågade och bearbetade blocken. Totala
kostnaden för 6 st block inklusive transport är 23 800 kronor + moms (totalt
29 750 kronor inkl moms).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 270 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att anvisa 29 750 kronor för inköp av kalkstensblock inom resultatet för
2017.
att motionen därmed anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

anvisa 29 750 kronor för inköp av kalkstensblock inom resultatet för
2017.

att

motionen därmed anses besvarad.

_____________________________
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Dnr 2017/70-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – undersöka nyttan av och möjligheterna att
skapa en demensby på Öland.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-03-09
att kommunfullmäktige beslutar att närmare låta undersöka vilken nytta vi
skulle kunna ha av en demensby och möjligheterna att skapa en sådan
på Öland och att kommunfullmäktige sedan får ta ställning till om det är
något att gå vidare med.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-03-13 § 24 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-08-03 föreslås att motionen avslås med hänvisning
till socialförvaltningens synpunkter att kostnaderna för anläggande av demens-by är för stora i relation till behovet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen lämnat följande synpunkter i ärendet:
I Holland, Tyskland och Danmark finns det demensbyar. En sådan by är avgränsad och helt anpassad efter människor som drabbats av kognitiv svikt.
Omsorgstagare som bor där kan inte lämna byn, den är omgiven av staket,
men i byn, innanför staketet, kan omsorgstagaren röra sig fritt. I byns affär
kan omsorgstagaren handla själv (även om man glömt pengarna), för butikspersonalen är i verkligheten omsorgspersonal och de känner omsorgstagarna.
Konceptet har fått både positiv och negativ kritik.
Positiva röster säger bland annat att det är små, trygga minisamhällen för
dementa utan känslan av institution. Fokus är lika mycket i arbetsmiljön för
personalen, en stödjande och tillåtande miljö för brukare ger helt andra möjligheter för personalen att arbeta salutogent. En inspirerande arbets- och boendemiljö
Stina-Clara Hjulström, ordförande i demensförbundet menar att ”det låter
väldigt främmande och egendomligt att man skulle ha speciella byar där
människor med speciell diagnos skulle bosätta sig Tanken går till forna tiders
spetälska eller 1900-talets mentalsjukhus som tack och lov är avskaffat”.
Wilhelmina Hoffman från Svenskt demenscentrum säger att hon är emot segregering av alla typer. Om hon fick välja så tycker hon att man ordnar mindre
små boenden i det normala samhället där människor bor. Demensbyarna
verkar bygga på en stor frivillighet och det är mer naturligt i länder som Holland och Tyskland men det har vi inte i Sverige.
Socialförvaltningen ser det svårt att utforma en demensby i Borgholms komJusterandes sign
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mun på grund av stora kostnader i relation till behovet. En demensby bör
minst innehålla affär, restaurang, och frisör. Området bör även vara så stort
att omsorgstagarna inte får upplevelsen att vara instängda. Idag har kommunen 73 boendeplatser för personer med kognitiv svikt och av dem vill troligtvis inte alla bo i en så kallad demensby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 271 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens synpunkter att
kostnaderna för anläggande av demensby är för stora i relation till behovet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens synpunkter att
kostnaderna för anläggande av demensby är för stora i relation till behovet.

_____________________________

§ 152

Dnr 2016/20-109 KS

Återrapportering; bifallen motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson
C) – riktade satsningar på ”Giftfri miljö” i samband med fastighetsunderhåll.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 157 bifalla motionen innebärande att delar av de nya statliga pengarna skulle användas till fastighetsunderhåll i enlighet med fullmäktigebeslut angående giftfri miljö.
I tjänsteskrivelse 2017-08-03 föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad i och med nedanstående redovisning av vad som
gjorts i de projekt som finansierats av de ”nya statliga pengar”.
Av skrivelsen framgår att bedömningen är att de prioriteringar för fastigheter
som kommunfullmäktige beslutade gällande tillfälligt statsbidrag på 50 mkr,
har resulterat ibland annat förbättrad arbetsmiljö generellt och minskning av
hälsoskadliga ämnen. Det gäller särskilt asbetssanering i golv och ventilationsanläggningar som bytts i samband med anpassnings- och underhållsåtgärder som gjorts i fastigheterna på till exempel Ekbacka, Strömgården och
Höken. Övriga beslutade investerings- och underhållsprojekt har också haft
effekt eftersom det idag ställs högre miljökrav på material och installationer.
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I förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenad krävs att entreprenören ska lämna försäkran vid slutbesiktning på att produkter som använts är CE-märkta (med grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion
och miljö).
Entreprenören är också skyldig att upprätta specifik kvalitets- och miljöplan.
Inhyrda paviljonger har hög prestanda och uppfyller samma krav som nybyggnation enligt BBR.
Fastighetsavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen och miljö- och
hälsoskydd, kan i samarbete dela kunskap och utveckla stöd för att alla
kommunala verksamheter medvetandegörs kring dessa frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 281 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad.

_____________________________
§ 153

Dnr 2015/77-002 KS

Återrapportering; hantering av hyreskontrakt vid mottagning av nyanlända, fortsatt delegation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-12-31 § 431 till arbetsmarknadsavdelningen att återrapportera hanteringen av hyreskontrakt vid
mottagning av nyanlända.
I tjänsteskrivelse 2017-04-06 och vid dagens sammanträde redogör integrationssamordnare Eva Karlström för ärendet.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) tecknar kontrakt med olika privata hyresvärdar för att kunna tillgodose bostäder inom mottagningen av nyanlända enligt de anvisningstal som Länsstyrelsen beslutar varje år. Besiktning av bostaden hanteras också av arbetsmarknadsavdelningen.
Förstahandskontrakten förvaras på ekonomiavdelningen och andrahandskontrakten finns på AMA tillsammans med en kopia av förstahandskontraktet.
Detta för att kunna följa vilka hyresgäster som innehar/innehaft kontrakt. Just
nu finns det 51 tecknade förstahandskontrakt som omfattar totalt 351 813 kr.
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Fram till och med hösten 2016 gick andrahandskontrakten till personer/ familjer som aktivt sökt upp kommunen och önskat bosättning i Borgholms kommun.
Med anledning av Regeringens nya bosättningslag (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) kan från 2017-01-01
endast de som Migrationsverket anvisar till kommunen erhålla ett andrahandskontrakt via AMA. Undantag sker endast för familjer som kommit hit på
anhöriganknytning där befintlig bostad är för trång eller saknas helt.
Det har under årens gång visat sig vara svårt för de nyanlända att få ett
förstahandskontrakt på den bostad man redan hyr, det är endast ett fåtal som
överlåtits till befintlig hyresgäst. Det största hindret har varit att endast beskattningsbar inkomst eller borgenär godkänns för att få överta kontrakt, vilket kan innebära svårigheter för en nyanländ precis som för andra utsatta
grupper i samhället.
Konsekvensanalys
Då mottagningen av nyanlända har ökat väsentligt under senaste åren har
även antalet förstahandskontrakt med privatpersoner och privata fastighetsbolag ökat. Det finns en viss risk att kommunen står som ekonomisk garant
gentemot fastighetsägare på lång tid, vilket kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Många andrahandskontrakt finns fortfarande kvar efter etableringstidens två år, vilket inte heller är bra ur ett integritets- och jämställdhetsperspektiv.
Vid besiktning och kontraktsskrivning bör flera av kommunens professioner
vara delaktiga för att säkerställa det juridiska och bedöma skicket på bostaden, det minimerar risken att kommunen erbjuder bostäder som inte håller
måttet enligt miljöbalken. Behov finns av att se över hur man framåt kan hitta
samverkansformer mellan integrationssamordnare, fastighetssidan och
kommunledningskontoret för att stärka det juridiska i processen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-06-13 lyfte integrationssamordnare Eva Karlström även behovet av hjälp från fastighetsfunktionen vid besiktning av lägenheterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-06-13 § 242 kommunstyrelsen
att godkänna hanteringen av hyreskontrakt för nyanlända.
att ge fortsatt delegation till integrationssamordnare Eva Karlström att underteckna hyresavtal med fastighetsägare med anledning av kommunens flyktingmottagning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vidare till fastighetsavdelningen
att vara behjälpliga vid okulär besiktning av lägenheter inför kontrakt med
fastighetsägare.

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

godkänna hanteringen av hyreskontrakt för nyanlända.

att

ge fortsatt delegation till integrationssamordnare Eva Karlström att
underteckna hyresavtal med fastighetsägare med anledning av kommunens flyktingmottagning.

Jäv
Claes Horn av Rantzien (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller beslut.
_____________________________

§ 154

Dnr 2016/163-032 KS

Återrapportering; Uppföljning bilparken inom ÄO/HSV
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-30 § 151 i samband med begäran
om utökning av hemtjänstens bilpark att socialnämnden ska återrapportera
efter utredning om arbetssätt och rutiner.
Socialnämnden överlämnade 2017-06-26 § 88 följande uppföljning till
kommunstyrelsen.
Område

Antal bilar

Dagpersonal

Kvällpersonal

Cykeltur/
gång/samåkning

Centrum S

2

10

5

8

Centrum N

2

8-9

4-5

6-7

Mellersta K

9

9-10

4

1

Mellersta L

10

10

5

-

Norr B

7

7

5

-

Norr L

2

7-8

1-2

5-6

Norr K

10

10

5

-

HSV C

1

5

1

4

HSV M

3

3-4

(1)

-

HSV N

2

3

(1)

-

Hjälpmedel

3

3

-

Rehab

4

8

-

Summa

55

83-87

30-32

24-26

Bilarna används optimalt vardagar dagtid dock inte under kvällar och helger.
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Samåkning sker ibland men det upplevs oftast ineffektivt. Arbetssättet och
schemat ses över regelbundet och det är svårt att få en jämn arbetsbelastning över dygnet då behovet är störst på morgonen samt vid lunchtid. Dialog
förs mellan hemtjänsten, rehab och sjuksköterskorna för att få en så effektiv
bilanvändning som möjligt.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_____________________________

§ 155

Dnr 2016/253-014 KS

Återrapportering; uppdrag gällande enhetstaxa för alla typer av resenärer/resor.
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-12-06 § 200 till kommunledningskontoret
att hos KLT begära kostnadsförslag för enhetstaxa föra alla typer av resenärer/resor inom Borgholms kommun.
I skrivelse 2017-05-30 återrapporterar KLT beräkning av enhetstaxa för alla
typer av resenärer/resor. Kostnaden för kommunen uppskattas till ca 310
tkr/år för införande av enhetstaxa enligt priset för en zons resa:
- vuxen 27 kronor/resa.
- barn 17 kronor/resa
- duo/familj 49 kronor/resa.
Kostnaden för kommunen kommer självklart att öka om resandet ökar i förhållande till uppskattad kostnad som bygger på 2016 års resande. Vid prisjustering av normalpris inför 2018 justeras priset och därmed kostnaden med
samma nivå.
Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 200 beslutat att införa enhetstaxa för
periodkort 30 dagar inom Borgholms kommun.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för ärendet. Vid kontakt
med KLT framgår att det oftast är turister som köper enkelbiljetter, vilket innebär att kommunen kommer att subventionera deras resor likväl som för
fastboende då det inte går att separera de olika taxorna.
Vidare framgår att KLT utreder eventuellt införande av särskild taxa för pensionärer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-06-13 § 250 kommunstyrelsen
att med godkännande lägga utredningen till handlingarna och avvakta ut
redning från KLT gällande eventuellt införande av pensionärsrabatt
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Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna och avslutar uppdraget.
_____________________________

§ 156

Dnr 2017/10-002 KS

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2017-08-29 § 156

Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-08-21

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-06-21 - 2017-08-21

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

KS

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
178217

K

Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid
upphandling
skickad till ekonomiavdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet,
Jonas Fahlström

Ilko Corkovic

2017-06-30

2017.1165

I

2017-07-10

Försvarsmakten

KS 2017/9

inkom 2017-05-08- inte redovisat i KS.

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSo 2017
2017.1710

I

2017-06-22

Cirkulär 17:37 Interimsavtal om skolkopiering
Detta cirkulär kompletterar cirkulär 14:3.
Nuvarande avtal om
kopiering i skolorna föreslås förlängas till 31
december 2017.

SKL
KS meddelande

2017.1712

2017-06-22

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

Cirkulär 17:36 Kommunerna skyldiga att erbjuda Magdalena Widell
lovskola för vissa elever
Från och med den 1 augusti 2017 är kommuner
skyldiga att erbjuda lovskola för
vissa elever. Skyldigheten gäller elever som
avslutat årskurs 8 och riskerar att i
nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget
E i ett eller flera ämnen och
därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga
till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som
avslutat årskurs 9 utan att ha
uppnått sådan behörighet.
SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
Sidan 1 av 5

Id

I/U/K Beskrivning

BILAGA 1Ansvarig
KS 2017-08-29 § 156

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1733

I

2017-06-26

2017.1744

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:35 - ändringara och tillägg HÖK T
med Akademikeralliansen. Skickat till HR-avd

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2017-06-26

KS meddelande

CIRKULÄR

Upphävande av förbud mot vänstersväng in på
rastplats Ekerum på väg 136 vid Ekerum

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen
KS meddelande

2017.1776

I

2017-06-29

2017.1787

I

Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017
Marie-Louise Johansson
skickad till KSO, förvaltningschefer och mark och
exploatering för kännedom

KS meddelande

RAPPORT

Beslut att avslå begäran om sänkt hastighet på
väg 965, Stora Rör

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

2017-07-03

2017.1830

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Länsstyrelsen i Kalmar län

2017-06-28

2017.1810

Marie-Louise Johansson

SKL

2017-06-26

2017.1747

Cirkulär 17:30 - tillämpningsanvisningar Tidig
lokal omställning ( TLO-KL). Skickad till HRavdelningen

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd
skickat till AMA, Christina Larsson

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins
överklagande KS 2016-10-17 §170 om
tillsättande av utbildningsnämndens ordförande

Veronika Fredlund

2017-07-04

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2014/220

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Politiska uppdrag 2014-2018

Sidan 2 av 5

Id

I/U/K Beskrivning
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KS 2017-08-29 § 156

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1865

I

Länsstyrelsen beslutar att meddela bifogade
lokala trafikföreskrifter om stopplikt för trafik från
enskild väg 19269.1 före vänstersväng in på väg
136 vid Ekerum i Borgholms kommun.
Länsstyrelsen beslutar att meddela bifogade
lokala trafikföreskrifter om upphävande av
stopplikt, för fordon från enskild väg 18269 H
1022 U tillEkerum, före infart på väg 136 i
Borgholms kommun.

2017-07-05

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/5

Meddelande KS

Veronika Fredlund

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017
2017.1866

I

2017-07-05

2017.1879

Skolverket

I

2017-07-06

2017.1882

Skolverket beslutar att avslå ansökan om
Kim Jakobsson
statsbidrag pga att den eller de förskolenheter
som sökts för ej kom med i det urval för 2017/18.
Meddelande KS
Skickat till ekonomi och utbildningsförvaltningen

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inspektion av förmyndarskapsförordningen av
överförmyndaren i Borgholms kommun.
203-9701-16

Veronika Fredlund

Länsstyrelsen i Östergötland

I

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:40 Ny lag om meddelarskydd i vissa
enskilda verksamheter
Skickad till personalavdelningen

Marie-Louise Johansson

2017-07-06
KS meddelande
2017.1887

I

Cyb Aero AB - tillstånd kameraövervakning

2017-07-10

Länsstyrelsen i Östergötland

KS 2016/260

Meddelande KS

Veronika Fredlund
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.1888

I

Teracom AB - tillstånd kameraövervakning

2017-07-10

Länsstyrelsen Västernorrland

KS 2016/260

Meddelande KS

Veronika Fredlund
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1929

I

2017-07-17

2017.1941

I

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Samlingsvolym med Rådet för kommunal
redovisnings Rekommendationer och
Informationer.
Ett exemplar skickat till ekonomiavdelningen.

Veronika Fredlund

RKR

I

2017-07-24

Meddelande KS

SKRIVELSE

Inbjudan från Linos till KSO Ilko Corkovic att
välkomsttala på pensionärsdagen på Ölands
djurpark.

Veronika Fredlund

Lions
Meddelande KS

2017.2030

I

2017-08-04

2017.2041

Veronika Fredlund

Skolverket

2017-07-18

2017.1946

Skolverket beslutar att Borgholms kommun ska
återbetala 12500:- då pengarna inte använts rätt
gällande hjälp med läxor eller annat skolarbete
2016. Skickat till ekonomiavdelningen och
utbildningsförvaltningen.

INBJUDAN

Bekräftelse på upprättad fullmakt hos Boverket
Marie-Louise Johansson
gällande Lars-Gunnar Fagerbergs rätt att hantera
bidragsansökningar
Boverket

U

KS meddelande

FULLMAKT

Delrapport - inskickad till LST 10/7 (magda)

Marie-Louise Johansson

2017-07-10

Ann-Kristin Forsman och Eva Karlström

KS 2016/179

KS meddelande
Stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter.

2017.2085

I

Missiv uppföljning utbildningsnämnden Borgholm Marie-Louise Johansson

2017-08-16
KS 2017/66

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2086

I

Rapport uppföljning utbildningsnämnden

2017-08-16

PwC

KS 2017/66

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2089
2017-08-17

U

Ansökan Boverket Engelen 1, Kronomagasinet.
Ritningar finns i G-katalogen.

Veronika Fredlund

Maria Drott
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2012/112

Meddelande KS

ANSÖKAN

Motion - Kulturhus i Kronomagasinet Borgholm
2017.2105

I

Grannyttrande Byxelkrok 1:1, nybyggnation av
periodiskt upplag av sten och grus till
ombyggnad/renovering av hamnen.

Veronika Fredlund

Meddelande KS

DELEGERINGSBESLUT

2017-08-18
KS 2017/200

Grannyttranden delegation MEX.
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-08-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-06-12 - 2017-08-18

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
2017.1508

U

HÖGBY IF- Öland Ultra Böda Sand 17/6
tlllstyrkt ansökan Start och mål Böda Sand och
Byxlekork

2017-06-12

YTTRANDE

KS 2017/61

Skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
2017.1582

U

STRAND HOTELL -tillstyrkt ansökan för
fyrverkeri

2017-06-15

YTTRANDE ersatt med yttrande 170621

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1583

U

BORGHOLM CITYFÖRENINGEN- ALLSÅNG

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1584

U

VERANDAN - tillstyrkt ansökan uteservering

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1585

U

DANNE BEAT - tillstyrkt ansökan

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1586

U

STRAND HOTELL CAFÉ- YTTRANDE

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1587
2017-06-15

U

SANDVIKSKVARN FOOD AB

Lars Gunnar Fagerberg

YTTRANDE
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BILAGA 1 Ansvarig
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1645

U

Beställning - extraresurser gata/park/stränder
motsvarande 2 heltidsresurser under 6 veckor

Lars Gunnar Fagerberg

2017-06-19
KS 2017/44

DELEGERINGSBESLUT
Beställarfunktion mot BEAB och BELNAB

2017.1646

U

Beställning - cigarr revisorerna Kvarngatan skickad 2017-5-29

Lars Gunnar Fagerberg

2017-06-19
KS 2017/44

DELEGERINGSBESLUT
Beställarfunktion mot BEAB och BELNAB

2017.1647

U

2017-06-20

Beslut att avropa från SKIs ramavtal
Järnhandelsvaror 2015 och vitvaror 2016.

Ilko Corkovic

ekonomiavdelningen

KS 2017/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2017

2017.1648

U

2017-06-21

Beslut att tilldela anbudsgivare nr 1 i
upphandling avseende företagshälsovård

Ilko Corkovic

ekonomiavdelningen

KS 2017/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2017

2017.1653

U

STRAND HOTELL -tillstyrkt ansökan för
begagnande av allmän plats 23 juni -6 augustikravallstaket vid fyrverkeri

2017-06-21

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-21

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1655

U

CIRKUS OLYMPIA - tillstyrkt ansökan gällande Lars Gunnar Fagerberg
affischering och begagnande av allmän plats, 20
-21 juli

2017-06-21

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-21/mlj

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1663

U

Uppsägning av hyresavtal gällande bibliotek i
församlingshemmet i Runsten

Kristian Petersson Sjövall

Skickat till Nök 2017-06-21

DELEGERINGSBESLUT

2017-06-21
KS 2016/148

Förslag om flytt av bibliotek Runsten
2017.1726

U

remissvar -- ingen erinran över Trafikverkets
ansökan lokal trafikföreskrift Ekerum stopplikt
vid utfart mot väg 135

Marie-Louise Johansson

2017-06-22
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
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BILAGA 1 Ansvarig
KS 2017-08-29 § 156

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017
2017.1806

I

2017-06-26

Vidaredelegation från tf KC av arbetsuppgifter
Lars Gunnar Fagerberg
och ansvar till Linda Hedlund 2017-06-26--08-04
och Ann Nilsson 2017-08-07--08-18.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

2017.1751

U

Yttrande med begäran om bifall till ansökan om
hastighetsbegränsning 30 km/h året om vid
Runstens förskola

Ilko Corkovic

2017-06-27
KS 2017/113

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift 30
km/h året om vid Runstens förskola

2017.1752

U

BYXELKROKS MARKNAD - tillstyrkt ansökan
gällande marknad 2016-07-29--30 kl 07-20.

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1753

U

LILLA HAMNKONTORET - tillstyrkt ansökan
begagnande av offentlig plats uteservering

2017-06-27

yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1754

U

LIONS CLUB - tillstyrkt ansökan gällande
begagnande av allmän plats Storgatan 1
(grönområde mellan Turistbyrån och korvkiosk)
13 juli klockan 08:00-17:00

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1755

U

BORGHOLMS NYA MODE - avstyrkt för 18 m
tillstyrkt för 5 meter, Storgatan 24. begagnande
av allmän plats för varuexponering,
klädställningar.

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1756

U

BORGHOLMS MARKNAD - tillstyrkt ansökan
begagnande av allmän plats 28 juni 2017

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1757

U

EBBAS - tillstyrkt ansökan för begagnande av
allmän plats uteservering 2017-05-12--09-30,
Storgatan 12.

Lars Gunnar Fagerberg
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1758

U

ÖLAND KÖK OCH BAR CAFE AVEN - tillstyrkt
ansökan begagnande av allmän plats
uteserveríng 2017-05-15--09-30 11-23
Storgatan7

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1759

U

OJ ÖLAND - tillstyrkt ansökan om begagnande Lars Gunnar Fagerberg
allmän plats för uteservering 2017-06-17--08-20
kl 10-20, Södra Långgatan 2

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1760

U

FILADELFIA SANDVIK - tillstyrkt ansökan
offentlig tillställning plats sång och
musikgudstjänst söndagar juli, Sandviks
hamnplan

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1761

U

ANDERSSONS GLASS - tillstyrkt ansökan
Lars Gunnar Fagerberg
utökat område för servering och varuexponering,
2017-06-16--10-01, Storgatan 32

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1765

U

PALM GELATO - tillstyrkt ansökan för
Lars Gunnar Fagerberg
begagnande av allmän plats uteservering 201706-10--08-31

2017-06-28

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-28

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1800

U

ORIENT LIVS - tillstyrkt ansökan om
begagnande av allmän plats för uteservering
2017-06-13--10-08, Storgatan 13 B

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1801

U

TOTALFÖRSVAR ÖLAND - ingen erinran mot
tillställningen 2017-09-29--2017-10-01

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1802

U

ANJAS MASSAGE - tillstyrkt ansökan om
begagnande av allmän plats gällande en
trottoarapratare 2017-06-04--2018-06-03

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1803

U

TL EXPERIENC- Ansökan om begagnande av
offentlig plats för uteservering Segway Öland
Cafe, Södra långgatan 2 tillstyrks 1/6-31/8

2017-06-30

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1804

U

PAPPA BLÅ - tillstyrkt ansökan gällande
begagnande av allmän plats för uteservering
2017-06-01--2017-10-05 kl 11:00-02:00,
Storgatan 3 K

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1805

U

BM BLÅ I STOCKHOLM AB (outlet) - tillstyrkt
ansökan om begagnande av allmän plats - en
trottoarpratare utanför egen butik 2017-06-06-2018-06-06

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1807

U

2017-06-30

Attestlista 2017-06-29

Lars Gunnar Fagerberg

DENNA GÄLLER

KS 2014/237

DELEGERINGSBESLUT
Attestlista 2014-2018

2017.1867

U

STERNER PHONE - avstyrkt ansökan gällande Linda Hedlund
begagnande av allmän plats för marknadsföring
och försäljning, Borgholms torg

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1868

U

BUTIKEN I BORGHOLM - tillstyrkt ansökan vad Linda Hedlund
gäller begagnande av allmän plats för
trottoarpratare och bord för varuexponering.

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1869

2017-07-05

U

LUNDEGÅRD dinosarieutställning - tillstyrkt
ansökan gällande affischering 2017-07-17--11,
och offentlig tillställning 2017-07-22--30.

Linda Hedlund

Yttrnde
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Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1870

U

LÖTTORP dinosarieutställning - tillstyrkt
ansökan vad gäller affischering 2017-07-10--11
och offentlig tillställning 2017-07-12--16

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1871

U

BÖDA MARKNAD - tillstyrkt ansökan gällande
begagnande av allmän plats och offentlig
tillställning 2017-07-08--09

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1872

U

KORPEN BORGHOLM - tillstyrkt ansökan vad
gäller hästskokastning 2017-08-12 kl 08:0016:00 , norra delen av Borgholms torg

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1875

U

RESTAURANG SINUS - ingen erinran gällande Linda Hedlund
ansökan om offentlig tillställning thailändskt fullmoon-party. 2017-07-08 kl 15:00-03:00.

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1876

U

PENSIONAT KÖPINGSVIK - avstyrkt ansökan Linda Hedlund
om begagnande av allmän plats för uteservering
p g a VA-synpunkter på ärende.

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

skickad till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1877

I

Beställning utökad städning offentliga toaletter i
Köpingsvik och Borgholm.

Linda Hedlund

2017-07-05
KS 2017/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation kommunchef 2017

2017.1884

U

LÖTTORPS MARKNAD yttrande om marknad

2017-07-10

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-10

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1165
2017-07-10

I

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet,
Jonas Fahlström

Ilko Corkovic

Försvarsmakten
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/9

inkom 2017-05-08- inte redovisat i KS.

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSo 2017
2017.1895

U

BORGHOLMS BLUESROCKFÖRENING

2017-07-10

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-10

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1896

U

LILLA HAMNKONTORET - Tillstyrkt ansökan
Trubadur på uteservering

2017-07-10

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1898

U

POLISEN - tillstyrkt ansökan om mobilt
poliskontor 2017-08-06 11:00-21:00

2017-07-11

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1921

U

BRÄMHULTS , RYSKA POSTEN EVENT AB ingen erinran

2017-07-11

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1899

U

RESTAURANG SINUS - ingen erinran gällande Linda Hedlund
efterfest Håkan Hellström

2017-07-11

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1918

U

IFK BORGHOLM - tillstyrkt ansökan
Uppställning av informationstält , Torgets norra
sida (6x3m)

2017-07-12

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-12

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1919

U

HAGSLÄTTENS DELI AB- Ingen erinran

2017-07-12

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-12

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1922

U

RÄDDNINGSTJÄNSTEN - tillstyrkt ansökan
Räddningstjänstens dag, 2017-07-23 kl 11.0015.00, förberedelser kl 09-11, efterarbete kl
15.00-18.00

2017-07-12

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-12

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1925

U

REE-SPOORT STORE - avstyrkt ansökan om
Linda Hedlund
begagnande av allmän plats för varuexponering
och trottoarpratare, Storgatan 20 om inte
betalning av föregående års ianspråktagande
erläggs.

2017-07-14

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-14

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1930

U

REE-SPOORT STORE - Rättelse ansökan
tillstyrks

2017-07-17

YTTRANDE-RÄTTELSE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-17

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1931

U

KEY SALES WEST AB- avstyrkt ansökan

2017-07-17

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-17

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2042

U

2017-07-20

Tillstyrkt transporttillstånd - 2017-07-27 från
Köpingsvik till Borgholm

Marie-Louise Johansson

Antes Lyft och Transport

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.1950

U

Tekniska magasinet

2017-07-25

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-25

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1964

U

RESTAURANG SINUS - ingen erinran gällande Linda Hedlund
beachparty 2017-07-28-2017-07-29

2017-07-31

YTTRANDE

KS 2017/6

skickat till polisen 2017-07-31 /mlj

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2024

U

Inlämnat yttrande: att markägaren gärna ser att Ilko Corkovic
exploateringen gör så omfattande som bedöms
lämpligt på platsen och gärna ser en utökning
av antalet tomter. Vidare behöver
genomförandefrågor och fastighetsrättsliga
konsekvenser förtydligas inför antagandet av
planen.

2017-08-03
KS 2015/36

Lämnat till SBN 2017-08-03

DELEGERINGSBESLUT

Projektbeskrivning detaljplan Solberga 3:1 och
Tings Ene 1:14.
2017.2067

I

VICTORIAMÄSSAN - REMISS UTÖKAD DAG.
BEVILJAD

Marie-Louise Johansson

2017-08-08
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2017

2017.2069

U

2017-08-09

Beslut om omsättning 2017 - 16 6 mkr
kommuninvest.

Linda Kjellin

t f ekonomichef Linda Kjellin

KS 2017/23

DELEGERINGSBESLUT
Omsättning av lån 2017

2017.2073

U

PPY Produktion / Pelle P - tillstyrkt ansökan
gällande begagnande av allmän plats för
gatupratare Södra Långgatan 2.

2017-08-10

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-08-10

Ann Nilsson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2074

U

HELA MÄNNISKAN - RIA - tillstyrkt ansökan
gällande begagnande av allmän plats för
försäljning utanför butik på var sida om
entredörren 2x0,70 och 1 x 0,70 2017-08-01-09-30.

2017-08-10

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-08-10

Ann Nilsson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2077

U

CHINARESTAURANGEN - tillstyrkt ansökan för Ann Nilsson
utökad tid för uteservering 11/8-10/10 2017

2017-08-14

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-08-14

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2082

U

Yttrande insänt 2017-07-19 till Mark- och
Ilko Corkovic
Miljööverdomstolen - med utredning från
arkitektfirman Krook & Tjäder m a a Anita Mairs
yttrande 2017-05-22

2017-08-15
KS 2014/163

Insänt av Lisa W.

DELEGERINGSBESLUT

Detaljplan Puttern
2017.2094

U

Delegationsbeslut att genom tillfällig
nyttjanderätt upplåta del av Borgholm 11:1 för
uppställning av bodar etc i samband med
byggnation

2017-08-17

Ida Dessin

MEX

KS 2015/73

Upplåtet med nyttjanderätt tidsbegränsat tom.
2019-03-31 i enlighet med beviljat bygglov S
2017-387
Original hos mex

DELEGERINGSBESLUT

Byggnation Bovieran
2017.2105

I

Grannyttrande Byxelkrok 1:1, nybyggnation av
periodiskt upplag av sten och grus till
ombyggnad/renovering av hamnen.

Kristian Petersson Sjövall

2017-08-18
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DELEGERINGSBESLUT

Grannyttranden delegation MEX.
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-08-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-06-13
§ 239 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
§ 240 Offert; eventuellt inköp av moduler till Geosecma.
§ 241 Information; Framtagande av Bostadsförsörjningsplan samt ev revidering av
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Borgholms kommun.
§ 242 Återrapportering; hantering av hyreskontrakt vid mottagning av nyanlända,
fortsatt delegation.
§ 243 Information flyktingmottagningen.
§ 244 Framtagande av integrationsstrategi.
§ 245 Förslag till Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
§ 246 Förfrågan om deltagande i ESF-projekt Samverkan leder till arbete.
§ 247 Uppsägning av nyttjanderättsavtal för omförhandling, Tre Toppar.
§ 248 Begäran om hastighetsbegränsande åtgärder, Muraregatan.
§ 249 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband.
§ 250 Återrapportering; uppdrag gällande enhetstaxa för alla typer av resenärer/resor.
§ 251 Deltagande i undersökningen Insikt 2017.
§ 252 Projekt Från matsal till restaurang,
§ 253 Medlemsavgifter till Samordningsförbundet i Kalmar län 2018.
§ 254 Information; Tertialbokslut 2017.
§ 255 Begäran om cykelväg mellan ICA-Nära Byxelkrok och Mellby.
§ 256 Yttrande samråd Detaljplan Stora Rör 2:1.
§ 257 Tilldelningsbeslut, upphandling lagringslösning.
§ 258 Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik, godkännande för utställning.
§ 259 Fördjupad översiktsplan Djupviksområdet, godkännande för utställning.
§ 260 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
2017-06-15
§ 261 Fastighetsreglering från Högby 8:1 till Löttorp 3:33, avseende allaktivitetspark
i Löttorp.
§ 262 Deltagande vid Korsnäs kommuns 130 års jubileum.
2017-06-28
§ 263 Information, förändrad taxekonstruktion VA.
§ 264 Information, fastighetsfunktionen.
§ 265 Tilldelningsbeslut; upphandling kulturhus i kronomagasinet, Borgholm.
§ 266 Anhållan om kommunal medfinansiering EU- projekt Förlängning och utveckling av
Ölanda flygplats.
2017-08-15
§ 267 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut.
§ 268 Information från HR-avdelningen.
§ 269 Återrapportering; förstudie organisationsöversyn.
§ 270 Motion (Per Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor gällande
gågatan (Storgatan).

BILAGA 1 KS 2017-08-29 § 156
§ 271 Motion (Per Lublin nÖP) – undersöka nyttan av och möjligheterna att skapa
en demensby på Öland.
§ 272 Medborgarförslag (Maria Franck) – korttidsboende i gamla vårdcentralen.
§ 273 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband.
§ 274 Begäran om ny prövning av beslut gällande hastighetsdämpande åtgärd på
Muraregatan.
§ 275 Skrivelse gällande trafiksituationen på Storgatan.
§ 276 Begäran om hastighetsdämpande åtgärd, Linnégatan.
§ 277 Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm.
§ 278 Ansökan om tillstånd att uppföra ytterligare farthinder, Ranstadvägen och
Tallvägen, Löttorp.
§ 279 Ansökan om tillstånd att uppföra två farthinder, Vincents väg, Stora rör.
§ 280 Skrivelse gällande buskörning och skadegörelse på Slottsskolans parkering.
§ 281 Återrapportering; bifallen motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) –
riktade satsningar på ”Giftfri miljö” i samband med fastighetsunderhåll.
§ 282 Återrapportering och avslut av ärende; Strandpromenad, delen KapelluddenSjöstugan samt belysning längs promenaden i Köpingsvik.
§ 283 Gulddeltagaravtal 2016, Ölands Skördefest.
§ 284 Godkännande av utbyggnadsprogram; utbyggnad Byxelkroks hamn.
§ 285 Förslag till Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms
kommun.
§ 286 Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Borgholms kommun 2017 med
riktlinjer för bostadsförsörjning.
§ 287 Omsättning av lån; redovisning av delegationsbeslut.
§ 288 Erbjudande om förvärv av Folkets Hus.
§ 289 Diskussion; avtal teknisk service
§ 290 Godkännande av samverkansavtal skolskjuts m m
§ 291 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.

§ 292 Information; taxeprojekt.

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
2017-06-07
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Budget 2018; kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
Kulturplan- Borgholms kommun
Sammanträdesdagar hösten 2017 – kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 3
Meddelanden.

Borgholm Energi AB
2017-06-14
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

BEAB Styrelsemöten Inledning
Månadsuppföljning 2017
VD informerar 2017
Revidering företagsprislista ÅVC
Delegation för nytecknande av lån
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§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 101
§ 102
§ 103
§ 112
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Strategi och utvecklingsfrågor
Flyttning av återvinningsstation
Vattentäkt Hornsjön - miljövårdande åtgärder
Planändring Resedan 8, samt del av 9 och 10
Anslutning av infrastruktur kv Triangeln
Taxeprojekten Oförmedlade förbindelsepunkter
Taxeprojekten Kommunala fastigheter
Investeringar och finansiering Kommuninvest
Ägardirektiv Borgholm Energi AB
Hamnprojekt 2017
Hantering av Lantbruksplast
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Försäljning av Resedan 8
Information om Resedan 10 -bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Restlista 2017

Borgholm Energi Elnät AB
2017-06-14
§6
§7
§8

Anslutning av infrastruktur kv Triangeln
Finanspolicy för bolagen
Månadsuppföljning 2017

