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Återrapportering; bifallen motion Träbyggnadsstrategi

§ 208

Motion (Per Lublin nÖP) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen och
alla nämnder.

§ 209
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§ 210
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§ 211

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

§ 212

Diskussion och information; Övriga frågor

_____________________________

§ 194
Ändring av dagordningen.
Ordförande Ilko Corkovic (S) meddelar följande tillkommande ärende:
Tillfällig drift av bowlinghallen i Borgholm.
Ärendet är skickat till ledamöter och ersättare 2017-11-15.
_____________________________
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§ 195
Information; Borgholms Slott.
Till dagens sammanträde är Anders Magnusson, Statens fastighetsverk, och
slottschef Jan-Åke Johansson inbjudna för att informera om verksamheten.
Vid mötet informeras om
- besöksmålsutvecklingen.
- slottets långsiktiga utveckling.
- genomförda insatser utifrån gemensamma utvecklingsplanen 2012-2016.
- antal besökare på besöksmål i kommunen. Varav framgår att 117 000 betalande har besökt Borgholms Slott under året.
- ökad omsättning på slottet med 69 % år 2017 jämfört med år 2010.
- att samverkansavtalet förlängdes 2017-01-01 med ytterligare 10 år.
- behov av nya långsiktiga gemensamma mål, beslutade ekonomiska mål,
utvecklingsplan och utvecklingsgrupp.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om kommande samrådsgrupp bestående av kommunchef, slottschef och representanter för Statens fastighetsverk, Gruppen ska träffas två gånger per år (vår och höst) för att planera
och följa uppverksamheten utifrån de mål som sätts.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________

§ 196
Information; Ölands Gymnasium.
Till dagens sammanträde är rektor Karin Hovmark, Ölands Gymnasium, inbjuden för presentation och informera om verksamheten.
Under mötet informeras om
- rektorns uppdrag att utveckla Ölands Gymnasium.
- skolans framtid som en skola utan gymnasieutbildningar men med många
vuxenutbildningar, lärlingsutbildningar, introduktionsprogram och SFI.
- att möjligheten att studera på skolan fortfarande finns kvar för dem som
vill vidareutbilda sig.
- vård och omsorgscollege där frågan om vårdbiträdesutbildning nu lyfts.
Kommunstyrelsen tackar för informationen och meddelar att kommunchef
Jens Odevall är kommunens kontaktperson tillsammans med politiska ledningen.
_____________________________
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Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; redovisning av verkställighet och delegationsbeslut
Kommunchef Jens Odevall informerar om
Ledning och styrning
- instruktion för kommunchefen håller på att tas fram inför beslut av kommunstyrelsen.
- Ledningsdeklaration har tagits fram för kommunledningsgruppen (KLG):
Kommunchef, förvaltningschefer, HR-chef, ekonomichef och VD för Borgholm Energi AB. KLG:s medlemmar företräder i gruppen helhetssyn för
kommunkoncernen. ”Kommunikatören” har knutits till KLG.
- Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning.
- Översyn av styr- och ledningssystemet för att förenkla och förtydliga. Här
ingår också översyn av arbetet med intern kontroll.
- Budget i balans. Stora krav på ledningen för att klara ramar och mål.
Organisation
- Organisationsöversynen av kommunledningskontoret med flera pågår.
Bärande idéer; Tillväxtfokus, smidigare processer och effektivare resurs
utnyttjande. Samverkan, information till medarbetarna och därefter beslut.
- Ungdomssamordnartjänsten – 4 december börjar Jörgen Fohlin, Löttorp.
- Eventuell gemensam överförmyndarnämnd Kalmar, Mörbylånga och
Borgholm Förslag till februarimötet.
Kris- och säkerhet
- Förfrågan från Sydarkivera om anslutande tjänst - dataskyddsombud.
- Reviderad förbundsordning för Ölands kommunförbund. Säkerhetssamordning, administrativa resurser och fördelning samt ny kommunallag.
- Säkerhetssamordnare tillträder 1 januari (50/50).
- Två-dagars krisövning i länet – KKÖ 17, sista veckan i november.
- Översyn av kommunens kris- och säkerhetsarbete påbörjas efter årsskiftet.
Näringslivsarbetet
- Näringslivsutvecklare/samordnare 2018? Diskussioner pågår med näringslivet och internt.
- ”En väg in” startades13 november. Fast tid varannan vecka.
- Förenkla helt enkelt – Block 1, uppstartsmöte 11 december för alla berörda i kommunkoncernen. Resterande block efter nyår.
- Träffar med branschorganisationer.
- besöksnäring/kultur 8 november. Bra uppslutning och gott betyg.
- lantbruk 11 december (nytt datum).
Övrigt
- Uppdrag till förvaltningen att sätta igång med ny översiktsplan för Borgholms kommun. Möjlighet för förvaltningen att testa projektmodell genom
tydlig uppdragsbeskrivning och koppling till styr- och ledningssystem.
- Arrendeavtal Stora Rörs hamn.
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- Hamnutredning klar i december (inte driftsformer).
- Yttre hamnen. Avsiktsförklaring med PEAB om att utveckla området
Strategidag inom kort för kommunstyrelsens ledamöter.
Allaktivitetsparker Löttorp och Mejeriviken (markprover tas).
- Hyreshus avropade i Rälla och Löttorp (grannehörande).
- Upphandling av gestaltning klar för tre lekplatser i Borgholm. Stor insamling och uppslutning i Rockford för att bygga en lekplats genom ”Kids
around the world”.
- Åkerboskolan - teknisk utredning beställd om byggnadens status.
- Extra tjänster. Sju stycken på gång. Bland annat en värd för stadshuset.
- Polisens trygghetsmätning är klar. Borgholmsborna känner sig trygga.
Presskonferens inom kort.
- Uppstartsmöte för Öland en kommun. Första träffen 17 januari.
- Verksamhetsbesök tillsammans med förvaltningscheferna.
- Julbock på torget och gran med belysning i Löttorp.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om
- Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex där kommunen
förbättrat sig och nu är på 23 plats mot tidigare plats 126.
- invigning av Runstens Bibliotek 20 november.
- slutbesiktning av Höken 21 november.
- att Eon meddelat att de inte har för avsikt att utse någon representant i
miljöfonden. Dnr 2012/137-381 KS
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med informationen om verkställighet till handlingarna.
_____________________________

§ 198

Dnr 2017/267-443 KS

Tillfällig drift av bowlinghallen i Borgholm.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-07 informerade
fastighetsägare Arne Petersson och Andreas Bergland, ordförande IFK
Borgholms bowlingsektion, om bowlinghallens framtid.
I tjänsteskrivelse 2017-11-15 föreslår kommunchefen att kommunen hyr
bowlinghallen och uppdrar till slotts- och fritidschefen att driva densamma
samt sätta lämpliga avgifter för banhyra för att stimulera till att prova på bowling.
Sammanfattning av ärendet
IFK Borgholms bowlingsektion, som har lag i seriespel, har kontaktat kommunen med anledning av att arrendatorn till bowlinghallen gått i konkurs.
Detta innebär att det inte finns någon som kan drifta bowlinganläggningen då
bowlingssektionen inte har möjlighet att själva överta driften. KonkursförvaltaJusterandes sign
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ren har inte lyckats hitta någon som kan överta anläggningen och arrendet.
Fastighetsägaren, NALO Fastighets AB, har som ambition att hitta en långsiktig lösning för anläggningen vilken beräknas färdig före sommarsäsongen
2018. Anläggningen saknar således operatör från och med 1 december
2017.
Ärende/bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns någon privat aktör eller
förening som kan drifta bowlinghallen med så kort varsel och under så kort
period. Därför kan en tillfällig lösning vara att kommunen övertar driftsansvaret och hyr anläggningen från 1 december 2017 till och med den 30 april
2018 för en total hyreskostnad om 110 tkr, vilket motsvarar fastighetsägarens
kostnader för el och uppvärmning. Härtill kommer personalkostnader där förhoppningen är att hitta en finansieringslösning tillsammans med arbetsförmedling vilket kommer att hålla nere nettokostnaden. Verksamheten föreslås
hanteras av fritidsenheten.
Då kommunen går in kortsiktigt bör fritidschefen få i uppdrag att under hyresperioden sätta lämpliga differentierade avgifter för banhyra i syfte att stimulera äldre, ungdomar och övriga medborgare att prova på bowling som även
garanterar en fortsatt långsiktig verksamhet för IFK Borgholms bowlingsektion och öppnar upp för eventuellt andra föreningar.
Om anläggningen nyttjas i rimlig omfattning bör intäkterna svara upp mot
kostnaderna.
Konsekvensanalys
Bowlinghallen är idag stängd för allmänheten men kan vid en tillfällig drift av
kommunen hållas öppen och utvecklas fram till dess att fastighetsägaren hittat en långsiktig lösning.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget för att kortsiktigt säkerställa seriespelet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign

att

under perioden 1 december 2017 till och med den 30 april 2018 hyra
bowlinghallen av NALO Fastighets AB för en totalsumma om 110 tkr

att

slotts- och fritidschefen under hyresperioden driftar bowlinghallen

att

slotts- och fritidschefen under hyresperioden fastställer lämpliga differentierade avgifter för banhyra med syfte att stimulera äldre, ungdomar och övriga medborgare att prova på bowling som även garanterar
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en fortsatt långsiktig verksamhet för IFK Borgholms bowlingsektion
och öppnar upp för eventuellt andra föreningar
_____________________________

§ 199

Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning oktober 2017
Controller Mattias Sundman redogör för kommunens totala budgetuppföljning
varvid framgår att:
Resultatet för kommunen är plus 17,0 mkr.
Driftredovisningen visar en budgetavvikelse om minus 11 467 tkr. Överförmyndarverksamheten, utbildningsnämnden och socialnämnden är de som
går med budgetunderskott medan resterande nämnder och verksamheter bidrar med överskott för perioden.
Likviditeten för utgången av oktober är 61,5 mkr. Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 53,3 mkr vilket gör att den är i stort sett
oförändrad i jämförelse med förra månaden. De enskilt största likviditetspåverkande posterna under perioden januari till oktober är inbetalningen från
Migrationsverket i januari 26 mkr och utbetalningen av det individuella valet
14,7 mkr i slutet av mars. Under perioden januari till oktober uppgår investeringarna till 31,0 mkr och har belastat likviditeten med motsvarande.
Investeringsuppföljning visar att under månaden uppgår investeringstakten
till 3,8 mkr. Under perioden januari till oktober uppgår investeringarna till 31,0
mkr och har belastat likviditeten med motsvarande. Under 2017 har det skett
ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 45 560 tkr. Enligt beslut § 52/17 KS överfördes investeringsbudget från 2016 om totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år
2017 är 59 385 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
_____________________________
§ 200

Dnr 2017/263-179 KS

Taxa för tillsynsverksamheten, räddningstjänsten.
Ölands Kommunalförbund föreslog 2017-05-29 § 23 medlemskommunerna att Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/ timme från och med 1 januari 2018 enligt räddningschefens förslag.
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Av beslutet framgår att räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten
under många år varit låg och inte täckt kostnaderna för verksamheten. Med
anledning av detta har en översyn gjorts av taxan för att komma fram till vilken nivå som är rimligt.
Utifrån beräkningsmall från Sveriges Kommuner och Landsting landar en rimlig timtaxa på 843 kronor/timme jämfört med nuvarande taxa för tillsyn som
ligger på 352 kronor/timmar. Räddningstjänstens timtaxa för tillståndsverksamheten ligger på 844 kronor/timme.
Räddningschefen anser att timtaxan för tillsynsverksamheten och tillståndsverksamheten ska vara samma.
Förslaget är därför att timtaxan för tillsynsverksamheten höjs till samma nivå
som timtaxan för tillståndsverksamheten; 844 kronor/timme. Förslaget innebär ingen förändring av principerna för beräkning av den totala avgiften utan
är endast en förändring av timtaxan.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/timme från och med 1 januari 2018.

_____________________________

§ 201

Dnr 2017/249-026 KS

Heltid som norm.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-07 hade HRchef Ann Nilsson och HR-specialist Monika Nordh Cangemark begärt företräde för att informera om och efterhöra den politiska viljan med anledning av
socialnämndens projekt Vägen till heltid som norm och nämndens förslag att
heltid som normen ska omfatta alla anställda i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2071-11-07 § 376 att
ärendet behandlas vid nästa sammanträde för vidare politisk behandling i
kommunstyrelsen 21 november och därefter i kommunfullmäktige.
Socialnämnden föreslog 2017-05-29 § 64 kommunfullmäktige besluta
att Borgholms kommun erbjuder alla medarbetare heltid senast år 2020
att socialförvaltningen fortsätter med arbetet ”Vägen till heltid som norm”
och att en heltidsplan återredovisas till kommunfullmäktige.
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Av socialnämndens beslut framgår att
- under perioden 2015-09-30–2017-03-31 har äldreomsorgen arbetat med
Projekt med heltid som norm, Nya Tider, som handlar om medarbetarnas
möjligheter att i framtiden få önska tjänstgöringsgrad och för att halvera
antalet delade turer. Medarbetarna fick möjlighet att öka tjänstgöringsgraden till 80 %. Arbetet med önskad tjänstgöringsgrad fortsätter och behöver
ta ny riktning.
- en arbetsgrupp arbetar fram en heltidsplan enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, genom att analysera nu-läget samt planera för framtiden. Det finns behov av att se över socialförvaltningens verksamheter
och tänka i nya banor. Arbetet med att minska delade turer fortsätter i
verksamheterna.
I tjänsteskrivelse 2017-11-05 redogör HR-avdelningen för ärendet.
Av skrivelsen framgår att det kommer att behöva rekryteras en halv miljon
nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att fler deltidsarbetande arbetar mer. Att organisera arbetet med fler
heltids-anställda kan låta enkelt men är en komplex uppgift där det är svårt
att på förhand förutse alla konsekvenser. Det är inte bara en fråga om
schema-läggning. Det krävs engagemang och delaktighet för att förändra kulturen.
Heltid är sedan länge en fråga som engagerar. Andelen heltidsarbetande
ökar i kommunerna, men variationen mellan olika kommuner är fortfarande
stor. Det kan låta som en enkel ekvation att bemanna en verksamhet med
fler heltider i stället för många deltider, men det är en utmaning. Skiftet från
traditionell bemanning till en heltidsorganisation är komplext. Därför finns det
inte en universallösning som fungerar överallt. Att införa heltid är ett stort förändringsarbete som tar tid.
Heltidsanställningar leder i till ett ökat engagemang hos medarbetarna och
ger effektivare rutiner i verksamheten. Det medför även att personalomsättningen minskar. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och förutsättningar ger arbetstagarna högre inkomst, flexibilitet och valmöjlighet.
Det är viktigt att Borgholms kommun är attraktiv som arbetsgivare om vi vill
kunna anställa kompetenta medarbetare.
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än
Justerandes sign
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i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter
för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om följande målsättning:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda i högre utsträckning ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Arbetsgivaren ska planera för heltid
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal
och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
En plan för arbetet ska finnas på plats senast 31 december 2017. Planen ska
utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen
fram till 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar
fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att
hela organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Därför är det viktigt att följande områden är genomgångna och väl omhändertagna när en heltidsorganisation ska införas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nulägesanalys
Rekryteringsbehov
Organisation och bemanning
Arbetstider och arbetsmiljö
Delaktighet
Beslut och avtal
Mål

Nulägesanalys (2016-12-31)
Andelen heltidsanställda inom Borgholms kommun är 53 % varav 47 % arbetar heltid (2016) Inom vård och omsorg är andelen anställda på heltid inom
vård och omsorg är 29 % varav 26 % arbetar heltid (2016).
Inom Borgholm Energi AB (inklusive elnät) är andelen heltidsanställda 94 %
varav 86 % arbetar heltid.
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Hela kommunen

Antal

Tillsvidareanställda månadsavlönade
Visstidsanställda månadavlönade
Visstidsanställda timavlönade

870
116
186

Omsorg om äldre personer med funktionsvariation
865
39
127

Hel- respektive deltidsanställda
Hela kommunen
Heltidsanställda
Deltidsanställda 75-99 %
Deltidsanställda 1-74 %

Antal
522
346
118

Andel
52,9 %
35,1 %
12,0 %

Hel- respektive deltidsarbetande
Hela kommunen
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande 75-99 %
Deltidsarbetande 1-74 %

Antal
434
358
136

Andel
46,8 %
38,6 %
14,7 %

Antal

Andel

125
262
85

26,5 %
55,5 %
18,0 %

Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande 75-99 %
Deltidsarbetande 1-74 5

Av de månadsavlönade i Borgholm kommun är det i praktiken 46,8 % som
faktiskt arbetar heltid. Det placerar Borgholm kommun på plats 285 i rankningen över andel heltidsarbetande i landets kommuner (2016).
Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Borgholm kommun är det i
praktiken 26,5 % som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Borgholm kommun
på plats 256 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (2016).
Rekryteringsbehov
I rekryteringsprognosen har inte hänsyn tagits till demografiska förändringar
eller aktuell bemanning.
Pensionsavgångar

Justerandes sign

2017-2021

2022-2026

Totalt

Chefer

7

7

14

Förskollärare

9

14

23

Lärare

20

19

39

Fritidspedagog

2

2

4

Omsorgsassistent

17

14

31

Undersköterska

20

44

64

Vårdbiträde

23

16

39
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Barnskötare

5

4

Totalt plus genomsnittligt antal avgångar

103(+209 = 312)
Ca 60 personer per år

120 (+209 = 329)
Ca 66 personer per år

9

Antal kommande pensionsavgångar + genomsnittligt antal avgångar de senaste åren (exkl. pensionsavgångar). Detta under förutsättning att personalomsättningen är densamma.

Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid.
Ekonomi
Om samtliga tillsvidareanställda medarbetare, inom Kommunals avtalsområde, som arbetar deltid per den 3 oktober 2017 skulle välja att arbeta heltid skulle antal årsarbetare
- inom socialförvaltningen öka med 76. Detta skulle innebära en lönekostnadsökning med ca 30 miljoner kronor (inklusive arbetsgivaravgift,
exklusive semesterersättning, eventuellt OB och jourersättning).
- inom utbildningsförvaltningen öka med 21. Detta innebär en lönekostnadsökning med ca 3 miljoner kronor. kronor (inklusive arbetsgivaravgift,
exklusive semesterersättning, eventuell OB och jourersättning).
- inom KLK är motsvarande belopp för fyra medarbetare ca 500 000 kronor.
Om samtliga medarbetare ska erbjudas innebär detta en något högre kostnad. Denna är ännu inte beräknad.
Mot det kan ställas minskade kostnader för fyllnadstid, övertid och timlön.
Antagande
Alla kommer inte att vilja gå upp i tid på grund av att tjänstgöringen kan
komma att ske på flera arbetsplatser.
Med en ökad grundbemanning kan antas att fyllnads- och övertid minskar,
dock aldrig helt
En ökad grundbemanning borde även påverka sjukfrånvaron på ett positivt
sätt.
Politiska beslut i Borgholms kommun
Redan 2015-12-14 beslutade kommunfullmäktige att ”Heltidsanställningar
ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas och timanställningar minimeras”.
Socialnämnden har beslutat att ge verksamhetschef för äldreomsorgen och
hälso- och sjukvården i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram
en handlingsplan för heltid som norm (se protokoll från sammanträdesdatum
2017-05-29).
Inom socialförvaltningen är arbetet med en handlingsplan igång.

Justerandes sign
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Handlingsplanen är omfattande och omfattar frågor som schemaläggning,
avtal kring årsarbete, ökad kunskap vad gäller bemanning med mera samt
inte minst information, kommunikation och delaktighet
Beslutsunderlag
Forskningen är tydlig, en ökad tjänstgöringsgrad (heltid) leder till ett ökat engagemang hos medarbetarna och ger effektivare rutiner, lägre personalomsättning och lägre sjuktal. En heltidsanställning ger ökad trygghet som inkomst, pension med mera. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa
sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och behov ger också en
valmöjlighet.
Med heltid som norm måste våra medarbetare vara delaktiga i förändringsprocessen, att bidra och förstå förändringar och förbättringarna som sker. Det
är de som har kunskapen och är genom delaktigheten också budbärare av
arbetet framåt.
I arbetet med heltid som norm där vi ser att vi kan få ner sjukskrivningskostnaderna för att delvis använda till att erbjuda heltid, bättre arbetsmiljö
och bli en attraktiv arbetsgivare, så behöver verksamheterna stöd av kommunfullmäktige att man erbjuder alla medarbetare detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-14 § 393 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.
Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S), Sofie Loirendal (FÖL) och Andreas Persson (S) yrkar
bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.

_____________________________
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Dnr 2017/270-254 KS

Avsiktsförklaring yttre hamnen; förlängning.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15 § 48
att godkänna upprättad avsiktsförklaring med PEAB Fastighetsutveckling AB.
att en gemensam arbetsgrupp ska bildas där representanter för Lantmännen, Beijer, PEAB, kommunen, övriga markägare och intressenter finns
med.
Enligt undertecknad avsiktsförklaring upphör densamma 31 december 2017
eller den tidigare eller senare dag som parterna överenskommer.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-14 hade representanter från PEAB bjudits in för att diskutera eventuell förlängning av avsiktsförklaringen då arbetsgruppen inte bildats och något arbete utifrån antagen avsiktsförklaring inte påbörjats bland annat på grund av avbrutet detaljplanearbete.
Vid mötet konstaterades att avsiktsförklaringen bör förlängas för att kunna
genomföra det arbete som var avsett vid undertecknandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2071-11-14 § 390 kommunstyrelsen
att förlänga avsiktsförklaringen med PEAB Fastighetsutveckling AB ytterligare tre år att gälla fram till 2020-12-31 eller till den tidigare dag parterna
överenskommer.
att kommunchefen ska vara sammankallande i arbetsgruppen samt utse representanter från tjänstemannaledet, för snar igångsättning med arbetet
i gruppen.
Vid dagens sammanträde framkommer att avsiktsförklaringen måste uppdateras utifrån de förändringar som skett sedan den tecknades, bland annat avseende markägare då Lantmännen inte längre är markägare.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign

att

förlänga avsiktsförklaringen med PEAB Fastighetsutveckling AB ytterligare tre år att gälla fram till 2020-12-31 eller till den tidigare dag parterna överenskommer.

att

avsiktsförklaringen ska uppdateras utifrån de förändringar som skett
sedan den tecknades år 2013.
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kommunchefen ska vara sammankallande i arbetsgruppen samt utse
representanter från tjänstemannaledet, för snar igångsättning med
arbetet i gruppen.

_____________________________

§ 203

Dnr 2017/251-141 KS

Deltagande projekt Förenkla helt enkelt, anvisning av medel
I tjänsteskrivelse 2017-11-02 föreslår kommunchef Jens Odevall att kommunen medverkar i och anvisar medel till projektet.
Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har planerat att tillsammans med Emmaboda, Nybro,
Torsås och Mörbylånga kommuner genomföra SKL:s utbildningskoncept
”Förenkla – helt enkelt”. Konceptet har körts i sex år och nu är det sista utbildningsomgången.
Syftet med utbildningen är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten och en större förståelse i hela organisationen för företagens behov. Utgångspunkten är det som näringslivet själva
anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa. Efter utbildningen
ska kommunen ha en handlingsplan/åtgärdslista med de åtgärder och förbättringsområden som identifierats som värdefulla. I planen tar man även
med pågående utvecklingsinsatser som bidrar till bättre kontakter med näringslivet.
Genom att genomföra utbildningen tillsammans med andra kommuner delar
vi på såväl kostnader som skapar forum för erfarenhetsutbyte bland och mellan olika professioner. Den totala kostnaden uppgår till 250 tkr varav Borgholms andel uppgår till 50 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-07 § 364
att under förutsättning av övriga kommuners medverkan genomföra utbildningen.
Kommunstyrelsens arrbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 364 kommunstyrelsen
att anvisa medel från centrala kontot 1100-9201 samt att kostnaden sedan
fördelas procentuellt på respektive förvaltning/bolag som är med i projektet.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa medel från centrala kontot 1100-9201 samt att kostnaden sedan fördelas procentuellt på respektive förvaltning/bolag som är med i
projektet.

_____________________________
§ 204

Dnr 2017/221-003 KS

Arkivreglemente samt arkivregler.
I tjänsteskrivelse 2017-10-26 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen, i egenskap av arkivmyndighet, antar arkivregler och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna framtaget arkivreglementet.
Sammanfattning av ärendet
I och med att kommunfullmäktige har beslutat att Borgholms kommun från
och med 2018-01-01 ska ingå i kommunalförbundet Sydarkivera måste nytt
arkivreglemente antas. Av reglementet framgår arkivansvaret mellan den
gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten
kommunstyrelsen och kommunens myndigheter. Vidare framgår hur Sydarkivera är behjälplig i kommunens arkivarabete.
Av reglementet framgår att arkivansvaret är delat mellan Sydarkivera
(elektroniska arkiv) och kommunstyrelsen (pappersarkiv).
Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i Borgholms kommun. Borgholm Energi AB är enligt uppgift med i Sydarkivera automatiskt i
och med kommunens beslut att ingå i kommunalförbundet, men de måste ta
det nya reglementet i sin styrelse för att det ska gälla för dem också enligt arkivlagen.
Bedömning
Av framtaget arkivreglemente framgår arkivmyndigheternas ansvar att bevara och tillgängliggöra verksamhetsinformation samt att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses
- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Information för rättsskipning och förvaltning
- Forskningens behov
Vidare framgår att i och med att kommunen digitaliserar administrationen bör
beslut tas att handlingar i görligast mån ska skannas och sparas i ärendehanterings-system/verksamhetssystemen som då fungerar som närarkiv.
Justerandes sign
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Ett dokument ska bevaras i den form det inlämnats till myndigheten, vilket innebär att digitalt inlämnade handlingar inte ska behöva skrivas ut, utan ska
kunna bevaras direkt i digital form. Av myndighetens dokumenthanteringsplan ska framgå vilka handlingar som av juridiska skäl måste vara i papper
Vidare har socialnämnden beslutat att införa digital signering av brådskande
beslut. Detta kommer troligen att följas av fler myndigheter då e-tjänster och
digitaliseringen hela tiden utvecklas.
Detta medför att arkivmyndigheten, kommunstyrelsen, bör godkänna digital
signering då detta är tillämpligt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 369 kommunstyrelsen att i egenskap av arkivmyndighet besluta
att dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande
handlingar ska skannas in i verksamhetssystemen som då fungerar som
närarkiv.
att godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.
att verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl
måste vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.
Vidare föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta arkivreglemente att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.
Yrkande
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget i sin helhet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av arkivmyndighet
att

dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande handlingar ska skannas in i verksamhetssystemen som då
fungerar som närarkiv.

att

godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.

att

verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl
måste vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta arkivreglementet att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.

_____________________________
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Dnr 2017/221-003 KS

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse.
I tjänsteskrivelse 2017-11-01 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndigheten godkänner framtagen gallringsplan för handlingar med liten och kortvarig betydelse.
Sammanfattning av ärendet
I och med att kommunfullmäktige har beslutat att Borgholms kommun från
och med 2018-01-01 ska ingå i kommunalförbundet Sydarkivera har ett nytt
arkivreglemente tagits fram för antagande. Av reglementet framgår arkivansvaret mellan den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera, den lokala
arkivmyndigheten kommunstyrelsen och kommunens myndigheter. Vidare
framgår hur Sydarkivera är behjälplig i kommunens arkivarabete.
I kommunens arbete att anpassa nuvarande arkivarbete till Sydarkiveras bör
kommunen även anta dokumenthanteringsplaner med gallringsbestämmelser. Arbetet med dessa pågår i nämnderna/förvaltningarna.
Sydarkivera har även tagit fram en mall för en gallringsplan för handlingar
med liten och kortvarig betydelse samt spår som uppkommer i samband med
dator- och internetanvändning.
Exempel på handlingar med liten eller kortvarig betydelse är förutom papperspost, e-post och fax även inkorgar på olika webbplatser och sociala medier där myndigheten har konton. Bestämmelserna om gallring av meddelanden och kopior gäller även för meddelanden i inkorg på olika webbplatser,
statusuppdateringar, inlägg eller liknande av liten och kortvarig betydelse.
Gallringsplanen är efter beslut ett styrande dokument som talar om vad som
behöver sparas och inte. Gallringsplanen skapar en enhetlig hantering av
allmänna handlingar som har liten och kortvarig betydelse och som förekommer i stor mängd inom samtliga verksamheter.
Andra allmänna handlingar kan gallras förutsatt att det finns beslut i de dokumenthanteringsplaner som respektive myndighet beslutat om i enlighet
med arkivreglementet.
Bedömning
En gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse är en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta
vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för allmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut.
Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det
blir helt enkelt svårare att hitta handlingar av vikt om en stor mängd handlingar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten.
Att ta bort filer som inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Särskilt idag när det är lätt att ta stora, högupplösta, digitala foton
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och snabbt ladda upp på en server. Både lagring och säkerhetskopiering är
resurskrävande.
Bra gallringsbeslut är till nytta både för användare och för IT-avdelningar.
Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för framtiden. För att kunna radera allmän information krävs formella beslut om gallring. Det står i arkivreglementet hur gallringsbeslut fattas i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 370 kommunstyrelsen att i egenskap av arkivmyndighet
att godkänna framtagen gallringsplan för handlingar med liten och kortvarig
betydelse.
Yrkande
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av arkivmyndighet
att

godkänna framtagen gallringsplan för handlingar med liten och kortvarig betydelse.

_____________________________

§ 206

Dnr 2017/252-042 KS

Delårsrapport per 2017-08-31, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2017-10-09 § 35 delårsrapport per
2017-08-31 till medlemskommunerna för godkännande.
Av beslutet framgår att perioden visar ett negativt resultat med minus 431 tkr.
Prognosen för helår 2017 visar på ett positivt resultat på 121 tkr. Cykelprojektet ”Fyr till Fy4r” redovisar en balanserad skuld om minus 1 849 100 kronor.
Prognosen för Räddningstjänsten och Turistorganisationen påvisar ett positivt resultat.
Yrkande
Andreas Persson (S) yrkar att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige
för godkännande.
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Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige.
_____________________________

§ 207

Dnr 2012/163-109 KS

Återrapportering; bifallen motion Träbyggnadsstrategi
Kommunfullmäktige biföll 2013-10-21 § 131 en motion från Eddie Forsman
(M) innebärande uppdrag till kommunledningskontoret att upprätta förslag till
träbyggnadsstrategi för beslut i kommunfullmäktige.
I tjänsteskrivelse 2017-10-09 föreslår samhällsbyggnadschef Linda Hedlund
att arbetet med träbyggnadsstrategi avslutas och att istället öka fokus på
energieffektivitet vid upphandling.
Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret efter uppdraget, noga följt
utvecklingen i närliggande kommuner och arbetet med ”Träregion Småland” i
syfte att hitta en strategi som lämpar sig för Borgholms kommun. Slutsatsen
har blivit att en träbyggnadsstrategi inte är bästa sättet att uppnå motionens
och därmed kommunfullmäktiges syfte att öka träbyggande.
Ärendet
Sveriges riksdag antog en träbyggnadsstrategi 2005. Därefter har ett antal
kommuner arbetat på samma linje, och i vår region finns Träregion Småland
som verkar för ett ökat träbyggande. Småland skiljer sig från Öland genom
att vara en träregion, men betydelsefull träindustri som kommunerna i Småland självklart värnar om. Givet tidigare kritik mot träbyggnadsstrategier från
främst sten- och betongindustrin blir situationen på ”stenön” Öland lite annorlunda än i Träregion Småland.
Att bygga i trä är ofta klimatsmart. Om det handlar om större/högre byggnader sker träbyggandet enligt helt andra principer än traditionellt byggande.
Moduler tillverkas i industrilokaler (i praktiken i Småland eller Norrland) och
fraktas sedan till byggplatsen där de fogas samman. Detta förfaringssätt är
en stor del i energibesparingarna, som är skälet till att träbyggande blir klimatsmartare. Av en byggnads energiåtgång sker ofta närmare 70% under
byggtiden, även om man inkluderar uppvärmningen av byggnaden i 50 år.
Att anta en träbyggnadsstrategi är däremot ofta kontroversiellt, dels mot stenoch betongindustrin, och dels mot generella principer om likabehandling.
Upphandling bör vara teknikneutral. Att ställa hårda energikrav vid upphandling av byggnation fyller ofta samma funktion som en träbyggnadsstrategi,
men är mycket mindre kontroversiellt.
Behovet av att stimulera träbyggande gäller främst större/högre byggnader.
Mindre och låga byggnader byggs traditionellt i trä. Brandskyddsregler har tiJusterandes sign
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digare satt stopp för hus högre än två våningar i trä. Dessa regler är undanröjda sedan länge. För Borgholms kommun skulle därför en träbyggnadsstrategi ha mycket liten betydelse. Merparten av byggandet i kommunen sker redan i trä (enfamiljshus och fritidshus).
Konsekvensanalys
Borgholms kommun har inte något eget bostadsföretag, och bygger ganska
lite i egen regi. En träbyggnadsstrategi skulle därför i första hand komma att
handla om markreservationer och krav på träbyggande för att få en markreservation. Det innebär att för att strategin skulle ha någon effekt, och inte
bara vara ett spel för gallerierna, så skulle den behöva handla om frågor som
definitivt kommer i konflikt med konkurrensneutralitet.
Dessutom riskerar en träbyggnadsstrategi som ställer ytterligare krav vid
markreservationer att hämma byggandet av flerbostadshus och särskilt hyresrätter, som är högt politiskt prioriterat.
Vill man uppnå syftet med en träbyggnadsstrategi på ett mera korrekt sätt har
upphandlingsregler som tydligt premierar låg energiåtgång samma effekt. Att
sätta fokus på energieffektivitet ger ett ökat träbyggande, utan att generera
kritik för bristande neutralitet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 361 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms
kommun.
att öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.
att motionen därmed är besvarad.

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

avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms kommun.

att

öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.

att

motionen därmed är besvarad.

_____________________________
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Dnr 2017/75-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen
och alla nämnder.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-03-13
att kommunfullmäktige beslutar att rekommendera såväl kommunstyrelsen
som nämnderna att inleda sina öppna möten med en kort Allmänhetens
frågestund för allmänna frågor inom respektive område, frågestund om
maximalt 30 minuter.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-03-13 § 25 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-10-31 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
I kommunallagen framgår
- 5 kap 21 § kommunfullmäktige har rätt att bestämma om andra än ledamöter ska har rätt att delta i överläggningarna vid fullmäktiges sammanträden.
- 8 kap 19 a en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.
Nämnden får dock besluta om dess sammanträden ska vara offentliga,
om fullmäktige har medgett det.
- 8 kap 20 § fullmäktige får bestämma om allmänheten får ställa frågor om
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.
Bedömning
Enligt kommunala självstyret kan inte kommunfullmäktige tvinga nämnderna
att införa allmänhetens frågestund vid varje nämndssammanträde utan det är
upp till varje nämnd och dess ordförande att själva bestämma om frågestund
eller inte.
Borgholms kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund vid varje sammanträde vilket måste kunna anses möjliggöra för allmänheten att ställa frågor rörande alla nämnders verksamheter.
Av nämndernas reglemente framgår att nämnden själva får bestämma om de
vill ha öppna sammanträden. Vad gäller sammanträdets utformning är det
ordföranden som bestämmer vilka ärenden som ska hanteras och vilka handlingar som ska bifogas till kallelsen. Vill nämnden vid något tillfälle anordna
någon typ av frågestund, finns den möjligheten alltså redan i dag.
Finns det frågor från allmänheten och intressen för personer som är beroende av nämndens verksamhet, finns det flera och effektivare möjligheter för
sådan kommunikation som ger frågeställaren/intressenten direkt information
och svar till exempel genom olika former av medborgardialog eller brukardialog.
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Utifrån kommunallagen kan konstateras att nämnderna inte är direkt ansvariga inför allmänheten utan inför kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har
därför sina former för granskning och uppföljning av nämndernas verksamhet.
Har allmänheten frågor eller synpunkter på verksamheterna inom kommunen
ska de vända sig till kommunfullmäktige genom de anordnade frågestunderna.
För enskilda personer som är beroende av nämndernas verksamheter, finns
det interna kanaler/system för kommunikation och allmänheten med verksamheten. Allmänheten har även möjlighet att direkt kontakta politikerna utan
att detta måste ske genom frågestunder i nämnderna.
Motionen bör avslås. Vill kommunfullmäktige bifalla motionen bör riktlinjer tas
fram för vem och hur allmänhetens frågestund ska anordnas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 366 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

§ 209

Dnr 2017/197-007 KS

Granskningsrapport – verksamheten vid Borgholms Slott.
På uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun har PwC genomfört en
granskning av verksamheten vid Borgholm Slott. Av rapporten framgår gjorda
iakttagelser och en revisionell bedömning.
Revisionen vill ha svar från kommunstyrelsen senast 2017-11-24 där styrelsen redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som
görs i den revisionella bedömningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2071-09-12 § 320 till kommunchef Jens Odevall
att upprätta förslag på svar till revisorerna.
I tjänsteskrivelse 2017-10-17 presenteras förslag på yttrande samt förslag
att tillsätta en samrådsgrupp för att planera och följa upp verksamheten på
Borgholms Slott utifrån de mål som satts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-11-07 § 363 kommunstyrelsen att tillsätta en samrådsgrupp samt lämna svar till revisorerna enligt
förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillsätta en samrådsgrupp bestående av kommunchef, slottschef och
representanter för Statens fastighetsverk, Gruppen ska träffas två
gånger per år (vår och höst) för att planera och följa uppverksamheten utifrån de mål som satts. Återrapportering ska ske i anslutning till
dessa möten.

att

samrådsgruppen ska ta fram utvecklingsplaner för samtliga besöksmål inom kommunen som Statens fastighetsverk ansvarar för.

Kommunstyrelsen beslutar
att

lämna följande svar till revisorerna:

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om bristerna i styrningen av
verksamheten. Kommunstyrelsen kommer att se över målen för slottsverksamheten i samband med behandlingen av 2018 års internbudget för kommunstyrelsens verksamheter.
Från och med 2018 tillsätts en samrådsgrupp bestående av kommunchef,
slottschef och representanter för Statens fastighetsverk. Gruppen ska träffas
två gånger per år (vår och höst) för att planera och följa upp verksamheten
utifrån de mål som satts. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske i anslutning till dessa möten.
Bakgrund
Kommunen har tecknat två avtal med Statens fastighetsverk för Borgholms
slott. Ett nyttjanderättsavtal avseende slottet och ett hyresavtal för entrébyggnaden i anslutning till slottet. Avtalen är knutna till varandra och kan inte
sägas upp eller förlängas var för sig. Löptid för avtalen är 2007-01-01---201612-31, utan uppsägning förlängs avtalen med tio år.
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Parterna är nu inne i en ny avtalsperiod med start 2017-01-01. I slutet av
2011 tecknades en utvecklingsplan 2012-2016 som utgör en bilaga till nyttjanderättsavtalet för slottet. Utvecklingsplanen ska ses som en konkretisering
och gemensam plattform för utveckling och långsiktigt samarbete för besöksmålet Borgholms slott.
Utvecklingsplanen innehåller nio gemensamma mål kopplade till verksamheten på slottet. Senaste avstämningen av utvecklingsplanen och dess mål
redovisades av Statens fastighetsverk i kommunstyrelsen 2015-09-22. Slutredovisning av insatser och mål i utvecklingsplanen kommer att redovisas till
kommunstyrelsen 2017-11-21.
För att ny utvecklingsplan ska upprättas krävs en gemensam överenskommelse mellan parterna och att vi kopplar planen till löpande avtal.
_____________________________

§ 210

Dnr 2017/250 006 KS

Sammanträdesdagar 2018
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för år 2018:
23 januari, 27 februari, 27 mars (heldag), 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober (heldag), 27 november samt 11 december.
_____________________________

§ 211

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)
_____________________________

§ 212
Diskussion och information; Övriga frågor
Ordförande Ilko Corkovic (S) efterfrågar kommunstyrelsens viljeyttring om
kommunen ska ge möjlighet för ensamkommande ungdomar att bo kvar och
få skolgång genom kommunens försorg även efter att de fyllt 18 år.
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Stig Bertilsson (C), Bertil Lundgren (MP) Andreas Persson (S) uttalar sig positiva.
Marcel van Luijn (M) efterfrågar mer underlag för att kunna ta beslut.
Vid mötet efterfrågas mer information från kommunens integrationsarbete.
Kommunsekreteraren meddelar att information kommer att ges vid ett kommande sammanträde.
Strategidag Yttre hamnen.
Kommunstyrelsen kommer överens om att den utlovade strategidagen vad
gäller yttre hamnen anordnas för ledamöter och ersättare 19 december
klockan 09:00-12:00.
_____________________________

Då dagens sammanträde är det sista officiella sammanträdet för året
tillönskar ordföranden alla närvarande Gott slut på året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2017-11-21 § 211

Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-11-14

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-10-14 - 2017-11-14

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

ks

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.2616

U

AVTAL

2017-10-17

Travikverket

KS 2017/158

KS meddelande

Magdalena Widell

Begäran om markåtkomst, Köpingsvik
2017.2674

I

Protokoll från extra bolagsstämma 2017-10-04 §
7 där reviderat ägardirektiv godkänns

2017-10-19

Borgholm Energi AB

KS 2017/101

KS meddelande
Kommunstyrelsen 2017-10-24 § 193 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi
AB
2017.2699

I

TSS 2017-2374 Yttrande över samråd rörande
Veronika Fredlund
Byxelkroks hamn - tidigare framförda synpunkteer
frm MoMdomstolen ska hörsammas, info på TV:s
webbplats ska beaktas, samt ev kommande
möte.

2017-10-23

Transportstyrelsen

KS 2011/208

Meddelande KS

YTTRANDE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2017.2700

I

2017-10-23

Primärkommunala nämnden protokoll 2017-09-28 Magdalena Widell
Regionförbundet i Kalmar län
KS meddelande

2017.2714

2017-10-24

I

PROTOKOLL

Cirkulär 17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr Magdalena Widell
50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt
tillsvidare eller för begränsad tid samt om
arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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Dokumenttyp

Ärendemening
2017.2715

I

2017-10-24

2017.2723

Cirkulär 17:49 Bilaga 1 Arbetsdomstolen dom AD Magdalena Widell
2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal
gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om
arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Kontrollrapport för Byxelkroks hamn

Magdalena Widell

2017-10-26

Jordbruksverket

KS 2009/520

KS meddelande

RAPPORT

EU-projekt Byxelkroks hamn
Investeringsbehov i kommunens hamnar,
Byxelkrok och Stora Rör
2017.2767

I

Välkommen till extra ägarråd för Inera AB
Tid: 5 december 2017 klockan 11.00 – 13.00.
Plats: Kistamässan, Stockholm, lokal E8XL
alternativt digitalt.
Anmälan: senast 21 november 2017

2017-10-30

SKL

KS 2017/86

KS meddelande

Magdalena Widell

INBJUDAN

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv
av aktier
2017.2768

2017-10-30

I

Cirkulär 17:51 Avtal om samverkan och
arbetsmiljö
Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat Avtal om
samverkan och
arbetsmiljö med Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFRs
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare
jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd, AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet ersätter
FAS 05 och gäller fr.o.m 1 november 2017 och
tillsvidare.

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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2017.2769

I

Cirkulär 17:51 Bilaga 1
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat Avtal om
samverkan och
arbetsmiljö med Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFRs
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare
jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd, AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet ersätter
FAS 05 och gäller fr.o.m 1 november 2017 och
tillsvidare.

2017-10-30

2017.2781

SKL

U

KS meddelande

CIRKULÄR

Uppsägning av avtal för SITHS

Marie-Louise Johansson

Skickat med ordinarie post 2017-10-31/mlj
KS meddelande

UPPSÄGNING

2017-10-31
KS 2010/111

Tjänsteavtal SITHS- ett säkert kort. Säker
indentifiering i kommunerna
2017.2783

I

Beslut samt protokoll - avstyckning från-Södra
Runsten 9:1
lämnat till mex.

Marie-Louise Johansson

2017-11-01

Lantmäteriet

MEX

KS 2015/112

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1
(lärarvillan och lärarbostaden, Runstens skola)
2017.2784

I

Protokoll -anläggningsförrättning Borgholm GA-5 Marie-Louise Johansson
Lämnat till Mex.

2017-11-01

Lantmäteriet

MEX

KS 2017/4

KS-meddelande

PROTOKOLL

Markfrågor delegation MEX 2017
2017.2791
2017-11-01

I

Beslut - bifall till ansökan att använda
metallsökare inom fastigheten Böda Torp 8:6

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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2017.2794

I

2017-11-02

2017.2804

Skrivelse till kommunstyrelsen och
kulturnämnden gällande utrotningshotade
konstformen cirkuskonsten, Cirkus Olympia.
Ställd till KS och Kulturnämnden

Marie-Louise Johansson

Cirkus Olympia

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Undertecknat projektformulär där projektets
omfattning konstaterats till 37 km gata och ett
antal km GC-vägar.

Marie-Louise Johansson

2017-11-03

Sweco Pavement Consultatnts AB

KS 2016/87

Skickad via mail till marcus.wetter@sweco.dk och UTREDNING
Julia Persson samt via ordinariepost till Sweco
pavement. 2017-11-03/mlj
KS-meddelande
Gatuunderhållsplan 2016

2017.2816

I

Skrivelse om önskemål asfaltering grusväg
mellan väg 136 och ner mot Viktoriagatan

2017-11-06

Bengt Erlandsson

KS 2017/261

Exp till Hasse om ingår i underhållsplan.
Orginalet sitter i KSAU 28/11

Magdalena Widell

SKRIVELSE

Asfaltering grusväg mellan väg 136 och ner mot
Viktoriagatan
2017.2817

I

2017-11-06

2017.2846

I

2017-11-09

KS meddelande

INFORMATION

Beslut ang. kabeldragning Böda-Löttorp (684817)

Veronika Fredlund

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

2017-11-08

2017.2862

Magdalena Widell

Sveriges föreningar

2017-11-08

2017.2847

Nominera årets föreningsvänligaste kommun
2017

Skickat till Sbn, Ida Dessin och Kristian Sjövall.
Meddelande KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut ang. ansökan om stolpbyte mellan
Linsänkan - N Möckleby (6790-17).

Veronika Fredlund

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

Skickat till Sbn.
Meddelande till KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inbjudan presidieträff för funktionshinderråd eller
motsvarande den 5/12-2017 i Oskarshamn.
Senaste anmälningsdatum 30/11.

Magdalena Widell

Funktionshinderrådet i Kalmar län
KS meddelande

INBJUDAN
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2017-11-13

I

Cirkulär 17:59 Värdesäkring av ersättning som
betalas till lärare,
skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR

Sidan 5 av 5
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2017.2594

U

2017-10-16

Förnyat lägenhetsarrende Nedra Sandby
Brygga, 5 +1 år

Ida Dessin

Nedra Sandby Bryggförening

MEX

KS 2017/162

DELEGERINGSBESLUT
Förnyat arrende Sandbyläge 2:1

2017.2595

U

Nyttjanderättsavtal Allaktivitetspark avtalat med
CAP- Borgholm, upplåtelsetid 10 år utan
vederlag

Ida Dessin

2017-10-16

CAP-Borgholm

MEX

KS 2017/24

Mejeriviken, karta bilagd och i Mex-databas som DELEGERINGSBESLUT
shape-fil
Allaktivitetspark centrala Borgholm

2017.2617

U

Nyttjanderättsavtal Allaktivitetspark avtalat med
Högby IF, upplåtelsetid 10 år utan vederlag

Ida Dessin

2017-10-17

Högby IF

MEX

KS 2016/25

Öster om Åkerboskolan, obs vid positivt
förhandsbesked ska marken förvärvas annars
erbjuda annan mark inom Löttorp 3:33

DELEGERINGSBESLUT

Allaktivitetspark i Löttorp
2017.2706

U

HG höjd- Ansökan tillstyrkt för perioden 2017-10 Jens Odevall
-23-2017-11-03.

2017-10-23

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-10-23

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2726

I

Fordonsanmälan ODK055 övertagande av
skrotbil - inskickad till Transportstyrelsen 201710-16

Jens Odevall

2017-10-26
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.2727

I

Fordonsanmälan OOE548 övertagande av
Jens Odevall
skrotbil - skickad till Transportstyrelsen 2017-1026
Sidan 1 av 3
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2017-10-26
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.2728

I

2017-10-26

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet
Andersson Magnus

Ilko Corkovic

Försvarsmakten

KS 2017/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSo 2017

2017.2788

U

Beställning - återvändsgrändsskylt Mor Helenas Lars Gunnar Fagerberg
väg.

2017-11-01
KS 2017/44

DELEGERINGSBESLUT
Beställarfunktion mot BEAB och BELNAB

2017.2789

U

Ansökan om och tillstånd till grävning, BEAB,
Badhusgatan 2

Ida Dessin

2017-11-01

Grävtillstånd 13/17

MEX

KS 2017/3

BEAB, fjärrvärme

DELEGERINGSBESLUT

Grävningstillstånd 2017
2017.2790

U

Ansökan om och tillstånd till grävning, BEAB,
Kvarngatan 44

Ida Dessin

2017-11-01

Grävtillstånd 12/17

MEX

KS 2017/3

BEAB, fjärrvärme

DELEGERINGSBESLUT

Grävningstillstånd 2017
181848

K

Bidrag till studieförbunden 2016

Maria Johanson

2017-11-02
KS 2017/259

DELEGERINGSBESLUT
Bidrag till studieförbunden 2016

181865

K

Grannegodkännande av placering av byggnad
närmare tomtgräns än 4 meter på fastigheten
Solberga 1:127

Ida Dessin

2017-11-03

Björn Lagerqvist

MEX

KS 2017/200

S 2017-000501
Kvartersmark S i gällande detaljplan

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttranden delegation MEX.
2017.2815

U

2017-11-06

Delegationsbeslut Entreprenadmaskiner- att
Ilko Corkovic
delta i gemensam upphandling tillsammans med
Borgholm Energi AB
Ilko Corkovic delbeslut

KS 2017/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2017

2017.2842

2017-11-07

I

Tillstyrkt transporttillstånd bred last 2017-11-13-- Marie-Louise Johansson
11-24 för transport av stålstomme till garage
Sandgatan-Norra Infarten-väg 136Ramsättravägen- Skålegrundsväg
Borhgolm Energi
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Beskrivning

BILAGA 1 Ansvarig
KS 2017-11-21 § 211

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/5

Skickat till Hans J och Julia P samt Viola
Ottosson för fakturering.

DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017
2017.2857

U

2017-11-08

Delegationsbeslut - godkänner
Ilko Corkovic
asfalteringsarbeten/toppbeläggning på del av
Ängsgatan, Köpmangatan, Trädgårdsgatan, V
Kyrkogatan, Hantverkargatan, Södra
Esplanaden. i centrala Borgholm till max 100 tkr
Asfaltering

KS 2017/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSo 2017

182011

K

Byggnadsfiram Ivar Glebe AB- Ansökan
Jens Odevall
byggnadsställning tillstyrkt för perioden 2017-11
-17--2017-12-04 Trädgårdsgatan 11 Borgholm

2017-11-09

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-11-10

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2865

2017-11-10

U

Ericsson LSS/Skanova AB - Ansökan och
tillstånd till grävning 14/17. Gällande optikabel
för fiber till Pressbyrån i Borgholm, Västra
Kyrkogatan 22 / Storgatan

Kristian Petersson Sjövall

Grävtillstånd 14/17

MEX

Ericsson LSS/Skanova AB - Ansökan och
tillstånd till grävning 14/17. Gällande optikabel
för fiber till Pressbyrån i Borgholm, Västra
Kyrkogatan 22 / Storgatan. Tillståndet gäller
med särskilda villkor mellan 10/11 - 15/12 2017

DELEGERINGSBESLUT
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-07
§ 355
§ 356
§ 357
§ 358
§ 359
§ 360
§ 361
§ 362
§ 363
§ 364
§ 365
§ 366
§ 367
§ 368
§ 369
§ 370
§ 371
§ 372
§ 373
§ 374
§ 375
§ 376
§ 377
§ 378

Information från verksamheten; redovisning av verkställighet och delegationsbeslut
Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
Information, Bowlinghallen.
Beställarfunktion, Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.
Upphandling ramavtal – Analystjänster.
Upphandling ramavtal – Kontorsmaterial, Skolmaterial och Lekmaterial.
Träbyggnadsstrategi. Återrapportering.
Remiss – ansökan om utökad sträcka för hastighetsbegränsning väg 986,
Sandvik.
Granskningsrapport – verksamheten vid Borgholms Slott.
Deltagande projekt Förenkla helt enkelt, anvisning av medel.
Deltagande i konferenser.
Motion (Per Lublin nÖP) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen och
alla nämnder.
Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa benämningen oppositionsråd.
Rapport om feriearbete 2017.
Arkivreglemente samt arkivregler.
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse.
Laglighetsprövning enligt kommunallagen över kommunfullmäktiges beslut
2017-09-18 § 152; Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa
äldreomsorg”, direktiv samt val av deltagare.
Förslag på åtgärder med anledning av begäran om hastighetsbegränsande
åtgärder väg 989, Löttorpsvägen.
Information, bredbandsutbyggnad
Reglering av fritt wifi, Slottsskolans parkering.
Kostnadskalkyl; Accesspunkter och fiberdragning till kommunala byggnader.
Information från HR-avdelningen; heltid som norm.
Besök Vixor.
Avslut av genomförda uppdrag.

Borgholm Energi AB
2017-10-11
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162

BEAB Styrelsemöten inledning
VD rapporterar 2017- oktober
Månadsuppföljning 2017
Avrapporering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Uppföljning gata/park hamnar
Information från personavdelningen
Stratsys Avfallssotering KSRR
Taxeprojekt – uppföljning
Förrådslokal Osten
Kommunförråd flytt
Taxeprojekten- oförmedlade förbindelsepunkter
Näringslivskontor
Aktuella VA-ärenden i mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Avvikelserapportering
Restlista 2017- september

BILAGA 1 KS 2017-11-21 § 211

2017-10-04
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147

BEAB Styrelsemöten inledning
Taxor och budget 2018: VA
Taxor och budget 2018: Gata/park, hamnar, husbilar, maskin och allmän plats
Taxor och budget 2018: Återvinning och avfall

2017-10-04 Extra bolagsstämma
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
Godkännande av dagordning
Anmälan om ny lekmannarevisor
Anmälan och fastställande av nytt Ägardirektiv
Övriga ärenden
Stämman avslutas

Borgholm Energi Elnät AB
2017-10-11
§ 11
§ 12

BEAB Styrelsemöte inledning
Månadsuppföljning 2017

2017-10-04 Extra bolagsstämma
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
Godkännande av dagordning
Anmälan om ny lekmannarevisor
Anmälan och fastställande av nytt Ägardirektiv
Övriga ärenden
Stämman avslutas

-----

