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§ 31

Dnr 2018/11-002 KS

Information från verksamheten; redovisning av delegationsbeslut och
verkställighet
Kommunchef Jens Odevall informerar om
- att projektledare anställts för att utreda Öland en kommun.
- eventuellt samarbete med Sydarkivera gällande dataskyddslagsombud.
- att Kristian Petersson-Sjövall är tillförordnad näringslivsutvecklare under
ordinaries tjänstledighet.
- fortsättning av Förenkla helt enkelt.
- framtagen näringslivsstrategi som ska beslutas politiskt.
- översyn av skattefinansierade delen av Teknisk service.
- pågående översyn av kommunledningskontoret och samhällsbyggnads
förvaltningen.
- intranätlösning.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om
- driftredovisning 2017.
- möte med LRF:s kommungrupp där bland annat de av Borgholm Energi
aviserade höjningarna av vattentaxan diskuterades.
- Bosams etablering vid Resedan där länsstyrelsen hade synpunkter på
dagvattenlösningen varför detaljplanen ännu inte är antagen.
- detaljplanearbete i Borgholm; bilprovningen, Höken, Rosenfors.
- allaktivitetsparker i Löttorp och Borgholm.
Sofie Loirendal (FÖL) efterfrågar återrapportering gällande besiktning av
Åkerboskolan. Ordföranden meddelar att ärendet behandlas vid sammanträdet i mars.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och beslut om
verkställighet till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2018/8-042 KS

Budgetuppföljning, januari 2018
Till dagens sammanträde finns budgetuppföljning för januari 2018 vari framgår:
Resultatet för kommunen är plus 2,1 mkr.
Driftredovisningen visar en negativ budgetavvikelse om minus 0,7 mkr.
Likviditeten är 77,6 mkr.
Investeringarna uppgår till 2,4 mkr.
Av dokumentet framgår att från och med 2018 förändras månadsuppföljningar till att mer än tidigare fokusera på prognos, åtgärder och handlingsplaner.
Arbetet sker som ett samarbete mellan förvaltningschefer, ekonomiavdelning
och personalavdelning. Till nästa månad kommer uppföljningen att kompletteras med en prognos för kommunen totalt och för nämnderna. Uppföljningen
ska även innehålla en personaluppföljning.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
_____________________________
§ 33

Dnr 2018/57-041 KS

Budget 2018 Borgholms Slott
Ekonomiavdelningen redogör för framtaget förslag till budget för Borgholms
Slott 2018. Budgeten fördelas utifrån utfall 2017 samt planering inför säsong
2018. I tabellen nedan visas budgeten för 2017, budgeten för 2018 samt förändringar mellan åren
Budgetförändringar 2017-2018
Budget
2017

Budget
2018

Borgholms Slott

5 651

4 901

-750

Överskott från 2016 utgår.

Konserter

-600

-500

100

Planerade intäkter för konserter
2017

Gästabud

-200

-200

0

-3 863

-4 050

-187

3

33

30

Enligt utfall 2017

Café

-120

-70

50

Kostnader enligt utfall, budget
för intäkter är oförändrad

Mobil scen

-40

-40

0

Intäkter för uthyrning av mobil
scen

Övriga program

-8

-24

-16

Budget för intäkter och drift av
Källa gamla kyrka

Tåg

0

-50

-50

Budget för försäljning biljetter

Total budget

823

(tkr)

Kiosk/entré
Pedagogisk verksamhet

Justerandes sign

-

0

Förändring
2017-2018 Anteckning

-

Intäkter för gästabud
oförändrad
Intäkter och kostnader enligt
utfall 2017

823
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-02-06 § 57 kommunstyrelsen
att godkänna framtagen internbudget 2018 för Borgholm Slott.
Vid dagens sammanträde noteras att ärendet gäller budget 2018 för Borgholms Slott.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna framtagen budget 2018 för Borgholm Slott.

_____________________________

§ 34

Dnr 2016/163-032 KS

Permanenta utökningen av bilparken, socialnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151
att godkänna tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar under 2016.
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
att eventuell utökning av hemtjänstens bilpark ska behandlas i budgetberedningen 2017.
Socialnämnden redovisade 2017-06-26 § 88 arbetssätt och rutiner.
Kommunstyrelsen lade 2017-08-29 § 154 socialnämndens utredning om
arbetssätt och rutiner till handlingarna.
Socialnämnden föreslog 2017-12-18 § 157 kommunstyrelsen att permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark med två bilar.
Av beslutet framgår att bilarna används optimalt vardagar dagtid dock inte
under kvällar och helger. 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.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till socialnämndens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna permanent utökning med två klimatsmarta elbilar. Finansieras inom socialnämndens budgetram.

_____________________________

§ 35

Dnr 2016/126-041 KS

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige; åtgärdsprogram
för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i balans.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 181 i samband med behandling av delårsrapporten
att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.
att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsplan för att få en
budget i balans.
Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
snarast dock senast under februari månad 2018.
Socialnämnden överlämnade 2017-12-18 § 160 redovisad åtgärdsplan
2017-11-24 för socialnämndens verksamheter till kommunfullmäktige som
återrapportering av uppdraget.
Utbildningsnämnden överlämnade 2017-12-19 § 238 redovisat åtgärdsprogram 2017-12-04 till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 § 21
att återremittera ärendet till nämnderna för komplettering
- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan
saknas.
- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.
Till dagens sammanträde finns som svar på kommunstyrelsens återremiss
- utbildningsnämndens 2018-01-31 § 11 godkända tjänsteskrivelse
med redogörelse och konsekvensanalys.
- socialnämndens arbetsutskotts 2018-02-22 § 28 godkända tjänsteskrivelse med möjliga besparingar för att få socialnämndens budget 2018 i
balans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

7 (30)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-27

31-49

Vid sammanträdet diskuterar ledamöterna nämndernas redovisningar.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att åtgärdsprogram för utbildningsnämnden inte ska
godkännas.
Andreas Persson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige godkänna redovisade åtgärdsprogram med uppmaning att se över budget 2018 och vidta nödvändiga åtgärder för att få budget 2018 i balans.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels att godkänna
båda åtgärdsplanerna och dels att inte godkänna utbildningsnämndens åtgärdsprogram, vilket ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen godkänner båda åtgärdsprogrammen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som godkänner båda åtgärdsprogrammen röstar ja. Den som inte godkänner utbildningsnämndens
åtgärdsprogram röstar nej.
Ja – 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Jan Erici (M)
Bertil Lundgren (MP)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Avstår – 3
Marcel van Luijn (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Därmed godkänns även utbildningsnämndens åtgärdsprogram.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja mot 1 nej och 1 avstår kommunfullmäktige
att

godkänna redovisade åtgärdsprogram med uppmaning att se över
budget 2018 och vidta nödvändiga åtgärder för att få budget 2018 i
balans.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
Protokollsanteckning 1
”Syftet med Moderaternas återremissyrkande vid januarisammanträdet var
att få tydligare åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivningar, siffror på konkreta besparingar, samt hur detta leder till en budget i balans.
Justerandes sign
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Jag har stor förståelse för att nämnderna har svårt att komma med denna information. Samtidigt har jag som ledamot ett ansvar i samband med kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, särskilt nämndernas ekonomi.
Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen utgör ju begränsningen
för verksamheten.
Socialnämndens åtgärdsplan innebär ett antal möjliga besparingar, men enligt min bedömning räcker dessa inte för att få en budget i balans. Dessutom
är det inte tydligt om en del av dessa besparingar blir av och/eller när de får
effekt.
Sedan tillkommer extra obudgeterade kostnader för försörjningsstöd på 4,3
mkr enligt prognosen. Detta minskar nettobesparingarna ytterligare.
Jag hade velat se en uppställning med budget, förväntade kostnader och besparingar, och slutligen nämndens prognos för 2018. Alltså: hur mycket av
underskottet återstår, och hur mycket kommer socialnämnden att tilläggsäska under 2018?
För att inte förhala processen ytterligare avstod jag från att yrka på återremiss igen för att få svar på dessa frågor. Detta innebär dock inte att jag kan
godkänna redovisningen.
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning 2
Kommunfullmäktige har yrkat på åtgärdsprogram för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i balans.
1. Socialnämndens åtgärdsprogram
Fick vi se åtgärder som visar på en budget i balans? Nej, det fick vi inte!
Det var många “om” och “skulle kunna” samt åtgärder på händelser som
ännu inte hänt.
Dvs OM det händer får vi först en kostnad som vi med föreslagen åtgärd
skulle kunna spara in - ett nollsummetänk.
Detta dokument visar klart och tydligt på hur svårt det är för socialförvaltningen att hitta besparings- och/eller effektiviseringar som skulle kunna
ge en budget i balans för 2018. Om man inte väljer att direkt spara på
våra medarbetare, vilket inte är önskvärt, är risken stor att vi kommer att
få se minst lika stort underskott för 2018. Framtid Öland har stor respekt
för socialförvaltningens uppdrag och situation och hoppas på att årets
förbättrade ekonomiska uppföljningar/redovisningar ska kunna leda till tidigare insatser för att slippa ett liknande underskott 2018.
2. Utbildningsförvaltningens åtgärdsprogram
Vi är fullt medvetna om att även utbildningsförvaltningen står inför ett stort
och svårt arbete. Att göra stora besparingar utan att det påverkar verk
samheten på ett negativt sätt är näst intill omöjligt. Ändå kan vi inte känna
oss säkra på att det inte går att göra bättre än så här.
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Går det att minska konsekvenserna en aning för alla berörda så är det en
stor vinst i sig.
Vi hänvisar här till den reservation som lämnades i utbildningsnämnden
2018-01-31.
Framtid Öland Sofie Loirendal och Annette Hemlin”
Protokollsanteckning 3
”Besparingar när det gäller elevhälsan kan på sikt leda till att elever blir utslagna, fastnar i missbruk och kriminalitet och kan leda till betydligt större för
samhället än vad som motsvarar de besparade medlen for elevhälsan samt
till stora personliga lidanden för dessa utslagna unga människor, deras anhöriga och brottsoffer. De förhållandevis små besparingar som utbildningsförvaltningen velat göra här torde leda till avsevärt större kostnader för socialförvaltningen. När den ena handen inte vet vad den andra gör, så har kommunstyrelsen en övergripande uppgift att utföra för att förhindra onödig
skada.
Per Lublin Ölandspartiet”
Protokollsanteckning 4
”Socialchefen har visat goda ambitioner avseende att ”ta hem” placeringar
och därigenom få ner kostnaderna. Det är bra och jag förutsätter att det ska
leda till resultat.
Socialförvaltningen borde också åläggas större restriktivitet avseende beslut
om omhändertaganden och placeringar, så att omhändertaganden inte tillgrips där så inte är oundgängligen nödvändigt. Det finns fall i kommunen där
sådana åtgärder tillgripits slentrianmässigt och lett till svåra skador för de
som blivit föremål för dem, onödiga lidanden för familjer och stora meningslösa kostnader för vår kommun.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________

§ 36

Dnr 2018/60-045 KS

Borgensförbindelse Borgholm Energi AB, återlämnande av gammal
borgen (55 mkr bostäder Resedan) samt beviljande av ny om 55 mkr
(VA-investeringar).
Borgholm Energi AB föreslår 2018-01-17 § 34 kommunstyrelsen besluta
att Borgholm Energi återlämnar borgen för Bostäder på Resedan (55 mkr)
och samtidigt godkänna att motsvarande borgen (55 mkr) används till VAinvesteringar.
Av tjänsteskrivelsen inför beslutet i Borgholm Energi framgår att kommunen
beviljat 552 mkr i borgen, varav 473 mkr är utnyttjad.

Justerandes sign
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Eftersom borgen om 55 mkr för Bostäder på Resedan är en stor post önskar
bolaget att det tydliggörs att den borgen återlämnats och att Borgholm Energi
får nyttja detta borgensutrymme till VA-investeringar.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till Borgholm Energi AB:s förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerandes sign

att

konstatera att borgen för Bostäder Resedan om 55 mkr återlämnats.

att

bevilja Borgholm Energi AB 55 mkr i borgen till VA-investeringar.

att

beviljat borgensutrymmet därmed kvarstår på 552 mkr.
Utdragsbestyrkande
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Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________

§ 37

Dnr 2018/61-003 KS

Reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB
I tjänsteskrivelse 2018-01-25 redogör kommunchef Jens Odevall för reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät.
Ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått en översyn. Främst
utifrån den nya kommunallagen, om ägarens styrning och uppsiktsplikt, där
bland annat laghänvisningen justerats. Även kommunens revisorers synpunkter att bolaget inte bör konkurrensutsätta sin egen verksamhet utan att
sådan prövning ska göras av ägaren har beaktats i förslagen.
Vad gäller bolagsordningen ska bolaget revidera denna så den blir analog
med det reviderade ägardirektivet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och Borgholm
Energi Elnät AB.

att

föreslår stämman för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät
AB godkänna desamma.

att

uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordning analogt
med ägardirektiv.

_____________________________
§ 38

Dnr 2017/69-254 KS

Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-21 § 293
att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1.
att uppdra till mark- och exploatering att upprätta markanvisningsavtal inför
godkännande av kommunstyrelsen.
Det noteras att beslutet innebär en möjlighet att, efter prövning genom detaljplan, även tillskapa en mindre yta för expansion för SwedeSpeed AB om de
så önskar.
Justerandes sign
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Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-02-06 fanns framtaget förslag till markanvisningsavtal med Bursells Entreprenad i Borgholm
för del av Borgholm 11:1, område beläget invid Bilprovningen och Guntorps
Herrgård i Borgholm.
Av markanvisningsavtalet framgår att kommunen anvisar ett markområde om
sammanlagt 6900 kvm +-150 kvm inom fastigheten Borgholm 11:1.
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs
för ny bebyggelse avsedd för bostäder. Byggherren ges rätt att under en tid
av två år ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det anvisade markområdet. Markanvisningsavtalet
innehåller också krav på upplåtelseformen hyresrätt vilken vid ett avvikande
innebär rätt till skadestånd och ersättning.
För möjligheten att tillskapa bostäder behöver en ny detaljplan upprättas,
uppdrag för detta finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen och kostnader
regleras i rubricerat avtal.
I samband med slutligt förslag till detaljplan ska parterna upprätta och teckna
ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Opartisk värdering har
utförts där kostnaden per byggbar kvadratmeter uppgår till 500 kronor (BTA).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 § 54
att markanvisningsavtalet punkt 2.3 korrigeras till ”Parterna är överens om
att detta avtal upprättats med krav på att samtliga lägenheter som uppförs upplåts som hyresrätter, i det fall lägenheterna ombildas till bostadsrätter inom 15 år från avtalets tecknande kan kommunen kräva ersättning och skadestånd.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-02-06 § 54 kommunstyrelsen
att godkänna markanvisningen.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att punkt 2.3 ska ändras till ”….avtalets tecknande ska
marken återgå till kommunens ägo utan rätt till ersättning för byggherren”.
Andreas Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till arbetsutskottets förslag och ändringsyrkande av Lublin, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
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Därmed avslås ändringsyrkandet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bursells Entreprenadgällande 6 900 kvm +/-150 kvm inom fastigheten Borgholm 11:1.

Enligt antagen markanvisningspolicy gäller markreservationen längst till sex
månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Möjlighet till förlängning
med högst sex månader i taget ska finnas som det finns en tydlig verksamhetsidé och rimlig tidplan för genomförande.
Beslut om försäljning fattas därefter av kommunfullmäktige.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
Protokollsanteckning
”Passusen att om ”i det fall lägenheterna ombildas till bostadsrätter inom 15
år från avtalets tecknande kan kommunen kräva ersättning och skadestånd”
är totalt tandlös i sammanhanget. Ersättning och skadestånd för vad? För att
kommunen ska minsta chans till framgång med ett sådant krav måste det
isåfall vara reglerat i avtalet vilket ersättningsbelopp kommunen isåfall ska ha
rätt till vid en ombildning av hyreslägenheterna till bostadsrätter och vem som
isåfall skall vara skyldig att utge ersättningen samt säkerhet i fastigheten för
ersättningen isåfall blir utbetalad.
Bästa alternativ är att det i avtalet skrivs in att fastigheten med omedelbar
verkan återgår i kommunens ägo om bostadsrättsförening med syfte att
överta fastigheten bildas.
Annars kan kommunen än en gång – som så många gånger förr – få stå med
lång näsa. Och detta redan strax efter att ha fått bjussa på planavgift i samband med bygglov. Konsekvenser, konsekvenser, konsekvenser av dåligt avtal!
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________

§ 39

Dnr 2016/25-814 KS

Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i
Löttorp
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-15 § 261
att förorda alternativ A, en lokalisering av allaktivitetspark på del av fastigheten Högby 8:1
att uppdra åt mark- och exploatering att ansöka om förhandsbesked för vald
lokalisering på del av Högby 8:1.
Justerandes sign
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att godkänna fastighetsreglering utifrån alternativ A, från del av Högby 8:1
till Löttorp 3:33, under förutsättning att sökt förhandsbesked beviljas.
att uppdra åt mark- och exploatering att söka förhandsbesked för alternativ
B i det fall att förhandsbeskedet för alternativ A får ett negativt utfall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-02-02 § 37 mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett sköteselavtal tillsammans med Högby IF.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-10-10 redogjorde
mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin för framtaget förslag till nyttjanderättsavtal med Högby IF gällande allaktivitetspark i Löttorp. Skötselavtal upprättas efter att anläggningarna uppförts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 § 348
att godkänna upprättat förslag till avtal.
att delegera till mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin att underteckna
avtalet.
I tjänsteskrivelse 2018-01-10 föreslår mark- och exploatering att kommunen
genom fastighetsreglering förvärvar 8 300 kvm av fastigheten Högby 8:1. Tidigare fastighetsägaren ska erhålla servitut för väg inom området.
Av skrivelsen framgår kontakter har tagits med fastighetsägaren då ett positivt förhandsbesked förväntas meddelas i slutet på januari 2018. Fastighetsägaren och kommunen genom mark- och exploateringsstrategen är överens
om kostnaden 150 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat positivt förhandsbesked för anläggande
av en allaktivitetspark enligt ansökan. Dnr. S 2017-000559
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-02-016 § 55 kommunstyrelsen
att godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt tillkommande förrättningskostnader.
att markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.
att ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.
Enligt antagen delegationsordning handlägger mark- och exploatering på delegation markförvärv genom fastighetsreglering upp till 10 000 kvm.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt
tillkommande förrättningskostnader.

att

markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.

att

ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.

_____________________________

§ 40

Dnr 2018/45-253 KS

Fastighetsförsäljning del av Borgholm Borgholm 11:1 (Lyckås)
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-01-15 lyftes ärendet
gällande försäljning av del av fastigheten Borgholm 11:1 där banvaktsstugan
Lyckås ligger.
Fastighetsdelen är ca 3 000 kvadratmeter och ligger inom detaljplanelagt område
och har en byggrätt om 250 kvm. Befintliga byggnader får enligt detaljplanen inte
rivas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-15 § 38 kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att godkänna försäljning av ca 3 000 kvm av Borgholm 11:1 (Lyckås).
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens
mäklares försorg.
att om möjligt skriva in krav på byggnation på fastigheten inom två år i köpeavtalet.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar att följande tillägg ”köparen åtar sig att se till att huset
Lyckås inte förfaller”.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande, vilket ska ställas under proposition.
Vid mötet poängteras att enligt gällande detaljplan är ”området värdefull miljö.
Byggnaderna får inte rivas. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen.”
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Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår tillläggsyrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP )

Därmed avslås tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna försäljning av ca 3 000 kvm av Borgholm 11:1 (Lyckås)

att

uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg.

att

om möjligt skriva in krav på byggnation på fastigheten inom två år i köpeavtalet.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

§ 41

Dnr 2016/12-005 KS

IT-strategi för Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-10-11 § 358 till IT-chef
Niklas Palmquist
att uppdatera styrande dokument avseende IT i Borgholms kommun för politisk behandling
att ta fram förslag på överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna för godkännande av ledningsgruppen,
Justerandes sign
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att till 2018 års budget ta fram kostnaden för tester av återläsning av backup.
I tjänsteskrivelse 2018-01-19 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2018-02-06 redovisar IT-chef Niklas Palmquist att IT-strategin
var i behov av en modernisering. Nu beskriver IT-strategin kommunens inriktning när det gäller IT-drift. För utveckling kommer det att finnas en digitaliseringsstrategi och när det gäller informationssäkerheten finns det en informationssäkerhetspolicy.
IT-strategin fastslår att kommunen har ett IT-råd där medlemmarna är utsedda av ledningsgruppen.
Av IT-strategin framgår att syftet är att beskriva kommunens övergripande inriktning avseende IT-drift. Strategin gäller både kommunen och dess bolag.
IT-strategin ska preciseras i en treårig IT-plan som revideras årligen. Planen
ska med utgångspunkt i strategin, vara ett instrument för planering och samordning av kommunens IT-utveckling och inarbetas i budgeten. För rutiner
och riktlinjer för användningen av IT ska det finnas en IT-handbok. Varje förvaltning kan för sitt eget verksamhetsområde, upprätta förvaltningsspecifika
rutiner och riktlinjer för sin IT-användning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-02-06 § 43 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta IT-strategi för Borgholms kommun och dess bolag.
Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta IT-strategi för Borgholms kommun och dess bolag.

Ersätter tidigare IT-strategi antagen 2005-06-13.
_____________________________
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Dnr 2018/51-005 KS

Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
I tjänsteskrivelse 2018-01-19 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2018-02-06 redovisar IT-chef Niklas Palmquist framtagen informationssäkerhetspolicy.
När befintliga IT-dokument antogs 2004 användes inte begreppet informationssäkerhet. Det är idag standard att alla kommuner har en antagen Informationssäkerhetspolicy. Revisorerna har flertal gånger påpekat att Borgholms kommun saknar denna policy.
Informationssäkerhetpolicyn har tagits fram med hjälp av mallar från ISO
27000. Riktlinjer och rutiner hur arbetet med informationssäkerhet i detalj ska
utföras, kommer tas fram och beslutas av ledningsgruppen.
Konsekvensanalys
För att skydda våra informationstillgångar behöver vi en policy som styr hur vi
ska arbeta med informationssäkerheten.
Av informationssäkerhetspolicy framgår att den gäller för all verksamhet inom
Borgholms kommun, inklusive kommunala bolag.
Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av policyn och
dess tillhörande instruktioner
Policyn ska kommuniceras till samtliga anställda vid nyanställning samt när
policyn är ny eller reviderad. Policyn ska vara känd och tillgänglig i aktuell
version på kommunens Intranät och på kommunens hemsida.
Avtal och överenskommelser får inte skrivas som åsidosätter kraven i policyn
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-02-06 § 44 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess
bolag.

_____________________________
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Dnr 2015/231-008 KS

Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går.
Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag
2015-09-13
att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör
hemma, för elevernas bästa.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 redogjorde utvecklingsledare Jan-Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson för ärendet som innebär att årskurs 6 som idag går på Slottsskolan vid ett återförande skulle gå
tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och
Viktoria.
Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta
det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Utbildningsnämnden föreslog 2017-08-29 § 89 kommunfullmäktige
att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 § 191 kommunfullmäktige
att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 203
att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera utredningen ur lokal
mässigt och ekonomiskt perspektiv senast till februari 2018. Detta så att
beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför läsåret 2018/2019 och verkställas
åtminstone etappvis.
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I tjänsteskrivelse 2018-01-16 kompletterar ekonomi- och fastighetsavdelningen utredningen ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv som genomförts tillsammans med personal från utbildningsförvaltningen.
Bedömning ur lokalmässigt perspektiv
Fastighetsavdelningen gör bedömningen att det för närvarande inte finns lokalmässiga hinder att genomföra förslaget på skolorna i Köpingsvik och
Rälla.
I Viktoriaskolan krävs förtätning och lokaleffektivisering som t.ex. att fritidshemmens lokaler används hela skoldagen. Slottsskolans lektionssalar för
specialämnen och praktisk/estetiska ämnen kan även fortsättningsvis användas av Viktoriaskolans åk 6.
i Gärdslösa skola finns idag 6 klassrum inkl. slöjdsalen. Vidare finns 2 grupprum godkända för max 12 personer, varav det ena är bibliotek. För att ytterligare en klass ska få plats i befintlig byggnad krävs att slöjdsalen görs om och
att vissa årskurser inte blir större än ca 11 elever. Det kan bli kritiskt om alla
elever som tillhör upptagningsområdet väljer Gärdslösa skola.
För att kunna genomföra förslaget utan att bygga ut skolan behöver eleverna
åka buss till skola med slöjdsalar. Det kan tilläggas att Gärdslösa skola redan
idag har brister gällande nutida planeringsnorm för antal WC/elev och antalet
parkeringsplatser för personal och hämtande föräldrar. Vidare är skolans lokaler för personal, fritidshem och elevhälsa i behov av åtgärder. Med ökat antal lärare uppstår brist på personalutrymme. Om eleverna från Runsten i
högre utsträckning skulle välja Gärdslösa skola minskar möjligheten för förskoleklass till och med årskurs 6, vid en eventuell flytt av årskurs 6, att organiseras i B-form. Detta skulle kunna leda till att det uppstår en lokalbrist på
skolan.
Slottsskolan har bra och ämnesanpassade lektionssalar som vid en flytt av
årskurs 6 inte kommer att användas i samma utsträckning. Detta gäller till
exempel lektionssalar för hemkunskap, vilket inte de mindre skolorna har tillgång till. Om eleverna i årskurs 6 åker buss till Slottsskolan för att genomföra
språkundervisning kan dock Slottsskolans ämnesanpassade lokaler användas av årskurs 6 i samband med detta.
Bedömning ur ekonomiskt perspektiv
Borgholms kommuns kostnadsnivåer och budget utgår från de referenskostnader som presenteras i ”Vad kostar verksamheten i din kommun?”. Referenskostnaden för kommunens grundskola har under den senaste treårsperioden (2014-2016) varierat mellan 8 till 14 procent dyrare än snittet i riket.
Kostnader för personal och lokaler utgör merparten av den totala kostnaden.
Anledningen till att Borgholms kommun har dyrare grundskola förklaras till
stor del av att lokalkostnader fördelat på antal elever är högre.
Lokalkostnader är svåra att förutse och beror på elevutvecklingen i framförallt
södra rektorsområdet. Gärdslösa skola behöver om- och tillbyggnad om det
saknas acceptans för att transportera elever till specialsalarna i Borgholm
och Köpingsvik, samt att fler elever väljer Gärdslösa skola framför Gårdby.
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Nettokostnadsavvikelse, Borgholms kommun

Ekonomiavdelningen har i samråd med utbildningsförvaltningen identifierat
tre olika kostnader som en flytt av årskurs 6 kan innebära.
Resurstilldelning
Utbildningsförvaltningen har i dag en elevpeng, vilket innebär att det inte blir
någon ökad kostnad i form av resurstilldelning för undervisning av att flytta
eleverna från Slottsskolan till småskolorna. Elever i årskurs 6 genererar lika
mycket resurser till skolorna som elever i årskurs 4-5. En flytt av årskurs 6
skulle dock leda till att 3 klasser blir 5 klasser, precis som årskurs 5 som organiseras i 5 klasser i dag, exkluderat Åkerboskolan. Idag finns 3 paralleller i
årskurs 6 på Slottsskolan och skulle eleverna flyttas till småskolorna skulle
Viktoriaskolan få 2 st årskurs 6, Köpings skola 1 st, Gärdslösa skola 1 st och
Rälla skola 1 st.
Slottsskolan tilldelas i dag 3 100 tkr för undervisning till eleverna i årskurs 6.
Vid en eventuell flytt beräknas undervisningstiden öka med 66 % för årskurs
6 eftersom 3 klasser blir 5 klasser, om man inte kan undervisa i B-form.
Undervisning moderna språk
Moderna språk blir obligatoriskt i årskurs 6 till höstterminen 2018 vilket innebär att det blir svårare att organisera språkundervisningen i mindre skolor
med få elever i klasserna. Eleverna ska ha möjlighet att välja mellan minst
två språk, vilket får en pedagogisk konsekvens då redan små klasser delas
ytterligare. Språklärarna kommer att behöva använda en större del av utbilningstiden till resor mellan skolorna.
Ett alternativ är att eleverna i årskurs 6 åker buss till Slottskolan för att undervisas i moderna språk i kombination med distansundervisning, då det behövs minst två lektionstillfällen per vecka. Resorna kan då samordnas med
hemkunskap och eventuellt andra ämnen i ämnesanpassade undervisningsJusterandes sign
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lokaler. Kostnader för busstransporter tillkommer utöver de resor som görs
morgon och eftermiddag till Slottsskolan. I planering av scheman måste även
beaktas hur ändrade rutiner av skolskjutstrafiken kan påverka de yngre barnen i förskoleklass till årskurs 5. Vid samutnyttjande behöver ordinarie turer
troligen starta något tidigare samt att hemfärden går något senare.
Skolskjutstrafiken bedrivs från och med hösten 2018 inom ramen för KLTs
upphandling. Eventuella kostnadsökningar kan först beräknas när omfattningen blir tydlig.
Lokaler för slöjdundervisning
Gärdslösa skola har idag inte lämpliga lokaler för slöjd, Från och med vårterminen 2018 bussas eleverna till slöjdsalen i Köpingsvik under en provperiod. Den årliga kostnaden är beräknad till ca 40 Tkr, men ingår inte i budgeten.
Konsekvensanalys
Utbildningsförvaltningens utredning jämför två olika organisationer med dess
för- och nackdelar. Några anpassningar som kan förtydligas kring en övergång från dagens organisation till en eventuell förändring där årskurs 6 flyttas
skulle vara att:
- Planera för nya förutsättningar kring undervisningen i årskurs 6.
- Flytta betygsättningen i årskurs 6 från Slottskolan till småskolorna i form
av administration och kompetens för betygsättning.
- Säga upp ämneslärare på Slottskolan för de elever som går i årskurs 6
och som undervisar 3 klasser, och i stället rekrytera klasslärare på små
skolorna för de elever som går i årskurs 6 och som då ska undervisa 5
klasser. Utifrån resurstilldelningen rör sig detta om cirka 5 tjänster.
- Mentalt förbereda de elever som har räknat med att börja årskurs 6 på
Slottsskolan.
- Omräkning av skolpeng och underlag för interkommunal ersättning.
I och med att elever från Gärdslösa skola behöver ta undervisningslokaler i
bruk på Köpingsviks skola, minskar kapaciteten att ta emot asylsökande elever vid en eventuell ny flyktingsituation.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att det behövs minst ett läsår, från
och med det att ett eventuellt beslut om att flytta årskurs 6 är fattat, till dess
att flytten kan genomföras.
Övriga identifierade konsekvenser finns att ta del av i den utredning som
gjorts av utbildningsförvaltingen kring placering av årskurs 6.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP), Sofie Loirendal (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till medbogarförslaget.
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till medborgarförslaget med återflytt helst till
hösttreminen 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på medborgarförslaget med hänvisning till
att det annars kan bli ojämlik utbildning för eleverna i.
Andreas Persson (S) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på medborgarförslaget och bifall till medborgarförslaget, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
förslaget att avslå medborgarförslaget.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår medborgarförslaget röstar ja. Den som bifaller medborgarförslaget röstar nej.
Ja – 5
Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 6
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed föreslås bifall på medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 6 nej mot 5 ja
att

bifalla medborgarförslaget.

_____________________________

§ 44

Dnr 2017/184-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) – strandpromenad mellan Böda hamn och
Böda Sands-området.
Centerpartiet via Eva Wahlgren (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utreda och iordningsställa en strandpromenad mellan Böda hamn och
Böda Sand.
Vid mötet informerar Sofie Loirendal (FÖL) att ett arbete med att anlägga
strandpromenad pågår även från föreningen Böda Hamns sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige överlämnade 2017-08-21 § 127 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-11-06 föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.
Av skrivelsen framgår att det I samband med att ärendet anmäldes i kommunfullmäktige, meddelades att föreningen Böda och Böda Hamns utveckling redan arbetar med att anlägga strandpromenad.
I kommunens yttrande över Regionala Transportplanen framgår önskemål
om tillägg till transportplanen vad gäller Ölandsleden att ”fortsättning norrut
med åtgärder längs vissa sträckor som är bristfälliga som cykelled. Exempelvis mellan väg 992 (Böda hamn) och Gamla Grankullavägen”.
Eftersom arbete redan pågår med etablering av strandpromenad på olika
håll, bör inte flera parallella uppdrag genomföras i dagsläget.
Konsekvens
Om kommunfullmäktige tar beslut om utredning och senare iordningsställande av sträckan innan regionala transportplanen fastställts, kommer kostnaden att belasta kommunen. En kostnad som annars kan bekostas av regionala medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-14 § 382 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad i och med att GC-sträckan är föreslagen att
ingå i Regional Transportplan för Kalmar län 2017-2028 samt att arbete
med strandpromenad redan pågår genom privata intressenter.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; anse motionen
besvarad och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordförandena att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som anser motionen besvarad röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Justerandes sign

Nej – 4
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Utdragsbestyrkande
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Jan Erici (M)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)
Därmed föreslås att motionen anses besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad i och med att GC-sträckan är föreslagen att
ingå i Regional Transportplan för Kalmar län 2017-2028 samt att arbete med strandpromenad redan pågår genom privata intressenter.

_____________________________

§ 45

Dnr 2017/152-109 KS

Motion (Marcel van Lujn M) - implementera skattekollen på kommunens
hemsida
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2017-05-23 kommunfullmäktige besluta
att Borgholms kommun snarast ansluter sig till Skattekollen
att detta inledningsvis finansieras med medel för den icke tillsatta kommunikatörstjänsten samt att sedan 10 tkr per år avsätts för detta ändamål.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-06-12 § 93 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-10-31 gör kommunledningskontoret bedömningen att
skattekollen är designad och programmerad för implementering på hemsidan
för pedagogisk visning och förklaring av kommunens skattefördelning.
Kostnaden för en kommun < 11 000 invånare är 850 kronor/månad – årskostnad 10 200 kronor.
Uppgifterna hämtas från budgetdokumenten och sker med automatisk import
av kommunens skattefördelning.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att anse motionen besvarad då införandet verkställs efter fullmäktiges beslut.
Föreslår kommunstyrelsen att vid kommunfullmäktiges bifall till motionen
- reservera medel i kommunstyrelsens internbudget 2018.
- låta kommunledningskontoret verkställa införandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-28 § 402 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen
Vidare föreslås att kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges bifall till motionen beslutar
att reservera medel i kommunstyrelsens internbudget 2018.
att låta kommunledningskontoret verkställa införandet.
Yrkande
Marcel van Lujin (M) yrkar på bifall
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

vid ett bifall uppdra till kommunstyrelsen reservera medel i kommunstyrelsens internbudget 2018 och låta kommunledningskontoret verkställa införandet omgående.

att

motionen därmed anses besvarad.

_____________________________
§ 46

Dnr 2017/171-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa benämningen oppositionsråd.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige beslutar att benämningen oppositionsråd – och den
eventuella befattningsbeskrivning som därmed kan vara förknippad – avskaffas.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-08-21 § 124 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-10-31 redogör kommunledningskontoret för tidigare
beslut i ärendet samt lagstöd i Kommunallagen.
I Kommunallagen framgår
4 kap 1 § 3 st ”en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslutade 2014-08-04 § 125, efter antagande av dåvarande demokratiberedningens översyn av nämndorganisationen, att bifalla
motion från Anders Marell (C), med röstsiffrorna 32-1 innebärande att
den av kommunstyrelsens vice ordförande som inte tillhör den styrande
majoriteten, ska få uppdraget som Oppositionsråd.
uppdraget ska vara arvoderat enligt Demokratiberedningens förslag för
ett nytt arvoderingssystem.
I den nya kommunallagen som gäller från 2018-01-01 kvarstår möjligheten
att använda sig av benämningen oppositionsråd.
Med hänvisning till ovanstående finns erforderligt underlag för politiskt ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 367 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäktige
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) och Bertil Lundgren (MP) yrkar avslag på motionen.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Därmed föreslås avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avstår - 1
Marcel van Luijn (M)

Sammanträdesprotokoll
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31-49

avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäktige,

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
_____________________________
§ 47

Dnr 2017/204-109 KS

Motion (Stig Bertilsson C) – hantering av ställplatser i Böda Hamn.
Centerpartiet föreslår genom Stig Bertilsson i motion 2017-08-22 att kommunfullmäktige beslutar
att avsluta samarbetet med Q-Park i Kalmar, och i stället sköta ställplatserna i Böda Hamn och avgifterna i egen regi.
att utan dröjsmål överföra hanteringen av ställplatserna i Böda Hamn till
egen regi.
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-09-18 § 143 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-10-13 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut enligt gällande
riktlinjer.
Av antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår att ämnen av olika
slag inte får tas upp i samma motion. Motionen ska endast innehålla fråga
som ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att Borgholms kommun äger sju hamnar. Borgholm Energi ansvarar för driften av ställplatserna i Sandviks hamn och Nabbelunds hamn. I Borgholms hamn och Böda hamn är det Q-park som driver
ställplatserna och i Byxelkroks hamn och i Kårehamn är driften av ställplatser
utarrenderade till lokala företag. Ställplatserna och hamnen i Stora Rör är utarrenderade till den lokala båtklubben. Källa hamn är i privat ägo.
Det pågår även en hamnutredning inom Borgholm Energi med syfte att utreda förslag till drift och underhåll i samtliga kommunala hamnar som ännu
inte är redovisad.
Principfrågan om kommunen själva ska driva ställplatser har lyfts i olika forum och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i en Husbilspolicy (SBN
2012-06-27) där följande riktlinjer finns.
”3. Borgholms kommun ska inte själva eller genom kommunalägda bolag eller andra juridiska personer driva campingplatser eller ställplatser för husbilar, husvagnar eller annan form av camping.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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4. Ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut till företagare, idrottsföreningar eller andra som kan hålla bra service och utveckla verksamheten
gärna i kombinationen med annan verksamhet.”
Bedömning
Med bakgrund av den nu gällande husbilspolicyn ska varken kommunen eller
bolaget driva ställplatsverksamhet eller bedriva annan form av campingverksamhet. Ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut enligt gällande
riktlinjer.
I Svenskt Näringslivs undersökning från 2017 anser 40 % av de tillfrågade företagen och 33 % av tillfrågade politikerna att kommunen bedriver konkurrerande verksamheter. I samma undersökning placeras Borgholms kommun på
plats 275 av 290 när det gäller ”tillämpning av lagar och regler”
Det framgår inte direkt av undersökningen att det är just ställplatser man syftar på. Men frågan har lyfts gällande kommunal drift av ställplatser från näringslivet och i de fall som kommunen valt att själv bedriva ställplatser har
detta upplevts som en konkurrerande verksamhet av näringslivet.
Konsekvensanalys
Om kommunen väljer att utveckla de kommunala ställplatserna i hamnarna
är sannolikheten att med nuvarande modell kommer näringslivet uppleva en
ökad konkurrens från kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-09 § 19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut enligt gällande riktlinjer.
Yrkanden
Peder Svensson (C) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Andreas Persson (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Justerandes sign

Nej – 4
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Utdragsbestyrkande
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Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Bertil Lundgren (MP)

Därmed föreslås avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut
enligt gällande riktlinjer.

Reservation
Per Lublin (nÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____________________________

§ 48

Dnr 2018/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 5)
_____________________________

§ 49
Övriga frågor
Datum för utbildning Folkhälsa är politik – kommunstyrelsen föreslår att utbildningen anordnas 9 april i Tingssalen.
Stig Bertilsson (C) lyfter fråga om skötseln av konstgräsplanen i Borgholm.
Ordförande Ilko Corkovic (S) och kommunchefen besvarar frågan.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-02-19

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-01-18 - 2018-02-19

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande KS

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.362

I

Ansökan om utbetalning av bidrag
(400:-/nämndeman) för kompetensutveckling för
nämndemännen.
Överlämnat till ekonomi för utbetalning.

2018-01-18

Kalmar-Ölands Nämndemannaförening

KS 2016/30

Meddelande KS

Veronika Fredlund

ANSÖKAN

Bidrag (400:-/nämndeman) för utbildningsinsatser
och studiebesök för nämndemännen
2018.419

I

2018-01-22

2018.547

2018-02-02

Cirkulär 17:50, Information om regler i lag och
kollektivavtal om bisyssla

Veronika Fredlund

SKL

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Drifttillstånd för SSA Bohus Havsbruk AB vid
Byxelkrok. Tillståndet avstår
sjösäkerhetsanordningar.
HiD 2017.1451 och 2017.837

Veronika Fredlund

Transportstyrelsen
Meddelande KS
Skickat till BEAB och SBF.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-02-19

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-01-18 - 2018-02-19

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
2018.380

U

Uppdatering av tidigare beslutade LTF 2018-41- Marie-Louise Johansson
51

2018-01-18
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.381

U

Uppdatering av LTF 2018:54
hastighetsbegränsning Köpingsskola

Marie-Louise Johansson

2018-01-18
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.389

U

Uppdaterad LTF 2018 40 - ändamålsplats S
Långgatan.

Marie-Louise Johansson

2018-01-18
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.425

U

2018-01-25

Att medge skötselåtgärd i Sandvik inom
kommunens fastighet Persnäs-Sandvik 1:1
enligt bilagd karta

Ida Dessin

Röjningsgruppen samfälligheten Sandvik

MEX

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2018

2018.576

U

Delegationsbeslut 2018-01-14 att bevilja 215 tkr Ilko Corkovic
i marknadsföringsstöd för 2018 för att
säkerställa färjetrafiken mellan Byxelkrok och
Oskarshamn.

2018-01-25
KS 2018/59

DELEGERINGSBESLUT
Marknadsföringsstöd färjetrafik ByxelkrokOskarshamn

2018.539

U

ansökan om lagfart för fastigheten Löttorp 4:18, Ida Dessin
tidigare del av Löttorp 4:16
Sidan 1 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning

BILAGA 5 KS 2018-02-27 § 48
Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-02-01

MEX

KS 2016/84

Ansökan om lagfart enligt delegationsordning att DELEGERINGSBESLUT
företräda kommunen som markägare i kontakt
med andra myndigheter
Fastighetsförvärv Löttorp 4:16

184091

K

Avslag på begäran om trädfällning
Ramsättravägen 12, Ingrid Stark.

Stefan Andersson-Junkka

2018-02-05

FASTIGHETSAVDELNING
EN

KS 2018/67

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om trädfällning

2018.571

U

Besvarad Bostadsmarknadsenkät 2017

2018-02-09

Ida Dessin
MEX

KS 2017/4

Bostadsmarknadsenkät 2017 inlämnade svar.
DELEGERINGSBESLUT
På grund av kort handläggningstid har vissa
frågor lämnats obesvarade. Eventuellt kommer
Boverket begära komplettering på dessa (avsnitt
5a vissa gruppers ställning på
bostadsmarknaden)
Markfrågor delegation MEX 2017

2018.573

U

Uppdaterade LTF gällande
hastighetsbegränsning Blå-Rörsområdet,
handikapparkering Storgatan och huvudled
Storgatan.

Marie-Louise Johansson

2018-02-12
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.574

U

Uppdaterad LTF gällande
hastighetsbegränsning Kyrkallén Köpingsvik.

Marie-Louise Johansson

2018-02-12
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.575

U

Uppdaterade LTF gällande förbud högersväng,
Köpingevägen, Parkering och stannande
Kvarngatan, V Kyrkogatn, Tullgatan och
Industrivägen i Löttorp. Handikapparkering V
Kyrkogatan samt tillfällig LTF avstängning
Blårörsvägen.

Marie-Louise Johansson

2018-02-12
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.587

2018-02-14
KS 2018/5

U

Transporttillstånd 2018-02-15 Bredlast - Antes
Lyft och Transport - stuga från Stora Rör-väg
136-Köpingsvik-Mårtens gata 14

Marie-Louise Johansson

Antes Lyft och Transport
DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.592

U

Delegationsbeslut att kommunen inte har någon Ilko Corkovic
erinran mot fortsatt verksamhet vindkraft Nedra
Vannborga 1:11 och Övra Vannborga 1:1

2018-02-14
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.595

U

Yttrande med begäran att förvaltningsrätten
avslår Lublins laglighetsprövning gällande
kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 § 30 anvisning av medel, lokallösning för
socialförvaltningens administration i fastigheten
Höken. Mål nr 1202-17

Ilko Corkovic

2018-02-14
KS 2016/37

DELEGERINGSBESLUT
Lokalförsörjning 2016-2017

2018.629

U

2018-02-15

Remiss - inga synpunkter på begäran om tung Marie-Louise Johansson
och bred transport från Växjö till Per Lindström
väg och omvänt, under 6 månader från 2018-0215.
Trafikverket

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.637

U

2018-02-16

Delegationsbeslut - meddelar att kommunen inte Ilko Corkovic
har någon erinran mot förslaget till lokal
trafikföreskrift på väg 137 gällande körfält för
lokal fordon i linjetrafik på väg 137.
Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

DELEGERINGSBESLUT
Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation

184457

K

avtal arkeologiskutredning nydala

2018-02-19
KS 2017/112

Ida Dessin
MEX

Enligt delegationsordning samt i samråd med
DELEGERINGSBESLUT
Ekonomichef. Av kommunen undertecknat avtal
skickat 2018-02-19
Uppdrag framtagande av detaljplan, del av
Borgholm 11:1 sydost bilprovningen.
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-15
§ 26 Internbudget kommunstyrelsen 2018
§ 27 Ansökan om kommunal medfinansiering vid ansökan till Boverket, PersnäsAIF
§ 28 Begäran om godkännande av kostnadsfördelning för förrådsverksamheten, kommunförråd Osten
§ 29 Begäran om medel för renovering av slipen i Böda hamn.
§ 30 Begäran om omdisponering av medel; budget för gräsklippning och snöröjning vid
verksamhetslokaler.
§ 31Begäran om medel för konsulttjänster inom mark- och fastighetsjuridik vid exploateringsprojekt
§ 32 Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik, ändringar efter utställning
§ 33 Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) – affisch- och
informationstavlor på allmän plats
§ 34 Remiss – tillfällig lokal trafikföreskrift gällande särskilda körfält på Ölandsbron.
§ 35 Medarbetarundersökning
§ 36 Deltagande i konferenser
§ 37 Besiktning av statusen på kommunens äldreboenden
§ 38 Fastighetsförsäljning del av Borgholm Borgholm 11:1 (Lyckås)
§ 39 Redovisning av delegationsbeslut
§ 40 Användande av kommunens gym på Ekbacka.
§ 41Löneöversyn 2018
§ 42 Översyn av lön, feriearbete ungdomar 15-19 år.
2018-02-06
§ 43 IT-strategi för Borgholms kommun
§ 44 Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
§ 45 Ansökan om EU-bidrag gällande fiberbredband
§ 46 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för Wifi, äldreboenden.
§ 47 Gågatuperiod 2018
§ 48 Utbildning Folkhälsa är politik”
§ 49 Avtal om Ideburet offentligt partnerskap 2018-2021, Brottsofferjouren
§ 50 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
§ 51 Organisationsöversyn Tekniskt service
§ 52 Information/förfrågan om medlemskap i Kumulus
§ 53 Medverkan i projektet ”WE STAND APP”
§ 54 Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala)
§ 55 Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i Löttorp
§ 56 Omsättning av lån 2018
§ 57 Budget 2018 Borgholms Slott
§ 58 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildningsnämnden
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Borgholm Energi AB
2018-01-17
§ 30 BEAB Styrelsemöten Inledning 20182017/51
§ 31 VD rapporterar 2018 2017/20
§ 32 Månadsuppföljning 2018 2017/1
§ 33 Avvikelserapportering 2018
§ 34 Borgensförbindelse kommunen
§ 35 Förstudie platskontor Kalleguta avfallsanläggning
§ 36 Avrapportering Taxeprojekt VA
§ 37 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
§ 38 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
§ 39 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 40 Avrapportering Avfallssortering matavfall
§ 41 Utökad leveranskapacitet VA Byxelkrok
§ 42 Uppföljning Gata Park Hamnar
§ 43 Arkivreglemente
§ 44 Återrapportering från KF, KS och KSAU
§ 45 Personalstatistik
§ 46 Restlista 2018
Borgholm Energi Elnät AB
2018-01-17
§ 1 BELNAB Styrelsemöte inledning
§ 2 BELNAB Månadsuppföljning 2018
§ 3 BELNAB Arkivreglemente
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