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§ 68
Pensionsinformation, Söderberg & Partners
Pensionsrådgivare Magnus Larsson från Söderberg & Partners, vilka kommunen har upphandlat tjänsten av, informerar om pension för politiker enligt
PBF och OPF-KL, det nuvarande pensionsavtalet.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor vilka besvaras.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________
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§ 69
Godkännande av ändrad dagordning
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om följande tillkommande ärende:
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018.
Ärendet skickades 2018-04-18 till ledamöterna.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändrad dagordning.
_____________________________

§ 70

Dnr 2015/187-014 KS

Information; projekt väg 136, Algutsrum-Glömminge-Rälla, Trafikverket
Till dagens sammanträde har representanter från Trafikverket begärt företräde för att informera om ombyggnadsprojektet väg 136, dels etapp 1 Algutsrum-Glömminge, etapp 2 Glömminge-Rälla samt dels etapp 3 EkerumBorgholm. Ombyggnationen beräknas vara avslutad 2026.
Syftet med projektet är att möteseparera vägbanorna med mitträcke, planskilda gång- och cykelvägar, ihopsamling och stängning av påfarter för att
höja trafiksäkerheten på vägen samt utveckla vägen som pendlarstråk från
norra Öland till Kalmar och vice versa.
Trafikverket vill att kommunen tillsätter en samrådsgrupp med tjänstemän
som verket kan ha kontakt med under arbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och meddelar att kommunchef
Jens Odevall återkommer med förslag på samrådsgrupp till Trafikverket.
_____________________________

§ 71

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018
I tjänsteskrivelse 2018-04-16 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen anvisar medel från investeringsbudgeten 2018 för att kunna sätta
igång ett flertal målningsprojekt.
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I det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår fastighetsavdelningen att sätta i gång med ett omfattande målningsarbete för flertalet av kommunens fastigheter. Målningsarbete har länge funnits
med i investeringsplanen och anses nu vara väldigt viktigt för att fräscha upp
fastigheterna till ett befintligt skick.
Total kostnad för diverse målningsarbeten
- 150 000 kr Grindstugan
- 50 000 kr A-huset
- 150 000 kr Ekbacka avd 5 och 6
- 900 000 kr Rälla skola och sporthall
= 1 250 000 kr
Det noteras att kommunstyrelsen har delegation att prioritera projekt i investeringsbudgeten samt att arbetena utförs genom avrop inom upphandlat
ramavtal
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att målningsarbete A-huset stryks
Andreas Persson (S) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels bifall till tjänstemannaförslaget och dels att målningsarbetet för A-huset stryks, vilket ska
ställas under proposition.

Proposition – målningsarbete A-huset
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
tjänstemannaförslaget även vad gäller målningsarbete A-huset.
Tjänstemannaförslaget godkänns därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

omprioritera 1 250 tkr från investeringsbudget 2018 projekt Underhåll
Fastigheter till projekt Målningsarbeten.

att

anvisa 1 250 tkr till målningsarbeten Grindstugan, A-huset, Ekbacka
avdelning 5 och 6 samt Rälla skola och sporthall enligt förslag.

_____________________________
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Dnr 2018/11-002 KS

Information från verksamheten, verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
Kommunchef Jens Odevall informerar om:
- Öland en kommun – projektplan klar och presentation klar. Möten inbokade över kommunen nu och till början av juni - medborgare, föreningsliv,
företagare, politiska partier och församlingar samt medarbetare.
Norrgården Byxelkrok 3 maj
Löttorps Bygdegård 17 maj
Folkets hus Borgholm 31 maj
Ladan Färjestaden 14 maj
Skansenskolans aula 24 maj
Folkets Hus Degerhamn 9 maj
- organisationsöversyn - samverkan och ställningstagande i ksau maj
(april). Förslag på justerade reglementen i maj (april)
- ekonomin i fokus.
- detaljplaner som är på gång.
- informationskväll 25 april på Strand hotell om planerade byggprojekt.
- dialogmöten vecka 20 om utvecklingen av Byxelkroks hamn.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om befolkningsstatistiken och förmodade förändringar fram till 2027 vad gäller åldersgrupperna 65-79 och 80100.
Kommunsekreteraren påminner att redovisning av partistöd ska lämnas in
senast 30 april.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut samt information
om verkställighet till handlingarna.
_____________________________

§ 73

Dnr 2016/246-041 KS

Överföring av medel från 2017 till 2018
I tjänsteskrivelse 2018-03-29 redovisar ekonomiavdelningen dels inkomna
begäran om överföringar avseende driftbudget, dels överföringar gällande investering samt begäran om överföring av överskott Borgholms Slott.
Överföring av drift
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutade 2018-02-08 § 4 att äska om
överföring av 261 tkr avseende överföring av överskott från 2017 till verksamhetsår 2018 att användas till utökat stöd från tjänsteman - miljöstrateg
motsvarande 0,5 tj.
Integrationsansvarig och verksamhetsansansvarig på arbetsmarknadsavdelJusterandes sign
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ningen äskar om att föra över överskjutande medel på ansvar 1204 till verksamhetsår 2018. Se bilaga.
Borgholms Slott redovisar ett överskott på 1 762 tkr. Enligt avtal med Statens
fastighetsverk ska överskott föras över till nästkommande verksamhetsår för
att användas i verksamheten.

Driftbudget
Kommunstyrelsen
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Integrationssamordnare
Borgholms slott

262 100 kr
3 936 000 kr
1 762 000 kr

Överskott från 2017
Överskott 2017
Överskott från 2017, enligt avtal

5 960 100 kr
Överföring av investeringar
Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2018 och uppgår till 14 219 tkr.

Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Åkerboskolan
Kronomagasinet
Servicehus Böda §33/17
Soldalen Hiss §170/17
Styrsystem Åkerbo §179/17
Målning Björkvik §179/17
Ekbacka Tak §179/17
Fönster Soldalen §179/17
Byxelkroks hamn §284/17
Allaktivitetsparken Löttorp
Allaktivitetsparken Borgholm
IT Lagring/IT infrastruktur
Utvecklig Lekplats §95/17
SWECON ROSY §168/17
Klättervägg §184/17
Cykelställ §32/17
Asfaltering GC-väg Karlsh
Marknad o FabrikV §98/17
Gatub MarknadV §98/17
Parkering Åkerbo §183/17
Återvinningstation §176/1

Förslag
1 011 906 kr
414 832 kr
1 620 984 kr
52 000 kr
86 614 kr
100 000 kr
1 800 000 kr
840 000 kr
1 388 873 kr
1 300 000 kr
1 300 000 kr
323 005 kr
2 000 000 kr
333 255 kr
173 000 kr
5 432 kr
185 537 kr
170 820 kr
61 943 kr
29 200 kr
1 022 000 kr

14 219 402 kr
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Ekonomiavdelningens bedömning
Överföringar som avser drift uppgår till 7 800 tkr. Vid en överföring av den
summan medför att det budgeterade resultatet uppgår till 14 mkr (2,1 % av
skatter och bidrag), och resultatet uppgår därmed inte till tre procent av skatter och bidrag.
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet
utan påverkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten
för 2018 blir totalt 75,4 mkr. I och med den höga investeringsnivån de senaste åren kommer det framåt krävas att kommande år antingen har en lägre
investeringsnivå alternativt ett resultat på minst tre procent för att klara av
självfinansiering av kommunens investeringar.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-03 noterades
att av kommunstyrelsen § 130/17 beslutad anvisning av 70 tkr ur investeringsbudget till återställande av strandpromenaden vid Köpingbaden bör föras över till 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 113 kommunstyrelsen
att godkänna överföring av investeringsmedel om totalt 14 289 402 kronor
till 2018, enligt förslag samt tillkommande 70 tkr enligt KS § 130/17.
att godkänna överföring av överskottet från Borgholms Slott till 2018.
att i övrigt avslå begäran om överföring av driftmedel.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Bertil Lundgren (MP) yrkar att miljö- och hållbarhetsberedningens begäran
om överföring av driftmedel ska bifallas.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till förslaget
samt yrkande att miljö- och hållbarhetsberedningens begäran överföring ska
bifallas, vilket ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet vad gäller miljö- och hållbarhetsberedningen.
Yrkandet avslås därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerandes sign

godkänna överföring av investeringsmedel om totalt 14 289 402 kronor till 2018, enligt förslag samt tillkommande 70 tkr (enligt KS
§ 130/17).
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

9 (46)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-24

68-93

att

godkänna överföring av överskottet från Borgholms Slott till 2018.

att

i övrigt avslå begäran om överföring av driftmedel.

Reservation mot beslutet
Bertil Lundgren (MP) till förmån för eget yrkande.
_____________________________

§ 74

Dnr 2016/246-041 KS

Förändrade budgetramar 2018
I tjänsteskrivelse 2018-03-28 redovisar ekonomiavdelningen att efter att
budgetramar beslutats av kommunfullmäktige har justeringar gjorts genom:
• Omfördelning av teknisk service, det vill säga kost, lokalvård.
• Omfördelning av lokalhyra, media och elkostnader.
• Budget för vaktmästare från socialförvaltning till kommunstyrelsen.
• Aktivering av avskrivningar för 2017 års investeringar (förändrar inte re
sultatet).
Beslutade ramar i KF
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassningen
Överförmyndare/revision
Totalt verksamheter

282 541 000
175 059 000
140 375 000
13 143 000
1 509 000
1 992 000
614 619 000

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 94 kommunstyrelsen
att godkänna följande nya budgetramar efter gjorda omfördelningar och aktivering av avskrivningar:
Nya ramar
Exkl avskrivningar
Socialnämnden
281 689 759
Utbildningsnämnden
173 125 804
Kommunstyrelsen
143 188 553
Samhällsbyggnadsnämnden
13 113 884
Bostadsanpassningen
1 509 000
Överförmyndare/revision
1 992 000
Totalt verksamheter
614 619 000
Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.

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

godkänna föreslagna förändrade budgetramar 2018 efter gjorda omfördelningar och aktivering av avskrivningar.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________

§ 75

Dnr 2018/40-026 KS

Medarbetarundersökning
HR-chef Ann Nilsson redogör för resultatet av genomförd medarbetarundersökning.
Undersökningen omfattade 45 påståenden som medarbetarna värderade på
en skala 1-5, samt vet ej.
Svarsfrekvens:
Borgholm Energi AB - 92 medarbetare svarade av 115 möjliga, totalt 80,0%.
Borgholms kommun - 742 medarbetare svarade av 996 möjliga, totalt 74,5%.
Resultatet visar bland annat att följande punkter har fått bättre värdering än
vid förra undersökningen:
- Borgholms kommun som arbetsgivare.
- Arbetsbelastningen.
Resultatet kommer nu att delges ledningsgruppen, enhetschefer och medarbetare för det fortsatta arbetet utifrån de synpunkter som kom fram vid
undersökning.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________
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Dnr 2018/107-311 KS

Begäran om anvisning av medel, asfaltering
I tjänsteskrivelse 2018-04-09 och vid dagens sammanträde redogör servicechef Hans Johannesson att det, i väntan på att gatuunderhållsprogrammet Ro-Sy är klart för användning, finns ett par akuta insatser som behöver
åtgärdas innan sommarsäsongen.
Storgatan i Borgholm sträckan mellan väg 136 och Tullgatan är i stort behov
av ny beläggning och trafiksituationen vid infarten till ICA är ett bekymmer,
framförallt under högsäsong. En ny toppbeläggning och anpassning av bussfickan mittemot ICA skulle lösa detta.
Vägmarkeringen på Norra infarten måste målas om i sin helhet då den är
väldigt nedsliten samt att den nuvarande markeringen är helt missvisande vid
nya infarten till Triangeln. I samband med detta bör beläggningen toppas från
infarten till Dovreviken upp till Rondellen då den sträckan är väldigt nedsliten
efter anläggningsarbeten i Triangeln. Toppbeläggning av Norra infarten i övrigt tas upp i Ro-Sy programmet.
Önskemål från skidklubben har inkommit om asfaltering av Viktoriabacken
med då klubben kommer att stå värd för ett större rullskideevenemang till
sommaren. Asfalteringen kan också komma till gagn för den fortsatta ”tågtrafiken” till slottet samt underlätta vinterunderhållet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-10 § 118 kommunstyrelsen
att anvisa 1 030 tkr till begärda beläggnings- och målningsarbeten av
- Storgatan delen väg 136-Tullgatan.
- norra infarten 75 meter från rondellen.
- Viktoriabacken.
Det noteras att kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att
prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

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

Justerandes sign

anvisa 1 030 tkr till begärda beläggnings- och målningsarbeten av
- Storgatan delen väg 136-Tullgatan.
- norra infarten 75 meter från rondellen.
- Viktoriabacken.
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Medel anvisas från investeringsbudget 2018 projekt Infrastruktur Asfaltering.
_____________________________
§ 77

Dnr 2018/8-042 KS

Budgetuppföljning, mars 2018
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning mars 2018 varav
framgår att:
Resultatet för kommunen i mars är 0,1 mkr. (Årsprognos 9,4 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -7,4 mkr. (Årsprognos -10,5 mkr)
Investeringarna i mars uppgår till 2,5 mkr. (Årsprognos 61,2 mkr)
Likvida medel 38,3 mkr. (Årsprognos 42,4 mkr)
Budgetavvikelsen efter mars är -7,4 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse
enligt tabell 3.1 är -10,1 mkr och finansförvaltningen +2,7 mkr. Överskottet på
finansen förklaras av högre generella statsbidrag och lägre kostnader för räntor samt pensionskostnader.
De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 28,6 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 0 procent. Generellt brukar
ett resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Åtgärder för att få budget i balans
Kommunstyrelsen
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som
kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppnås under året.
Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:
• Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att
täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.
• Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar.
• Översyn av avtal inom fastigheter och hyresavtal.
• Utnyttja kommunens bilar optimalt.
• Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar
inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med
mera. Samtliga oljepannor är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av
statsbidrag.
• Elupphandling, kommunen har avropat elenergi från SKLs (Sveriges
Kommuner och Landstings) ramavtal vilket tillsammans med övriga energieffektiviseringar förväntas sänka kommunens elkostnader.
• Översyn av teknisk service, inklusive hamnutredning
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Socialnämnden
• Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet
att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Vid årsskiftet har äldreomsorgen
haft alla chefstjänster tillsatta och från och med mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Effekterna som
visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarundersökningen tyder på
fler nöjda medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare
minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är
att kostnaderna minskar jämfört med föregående år. Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
• Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket
kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdelningen inväntar beslut från politiken för att
kunna påbörja iordningställande inför samlokalisering.
• En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta. Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När samtliga chefer är på plats
finns förutsättningar för att redan nu arbeta aktivt med resursfördelning
mellan verksamheterna.
• Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan och två placeringar tas hem till
Borgholms kommun under våren.
• Individ- och familjeomsorgen arbetar med hemmaplanslösningar i större
utsträckning för att förhindra ytterligare placeringar. I varje utredning ska
det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan
en extern placering blir aktuell. Genom fler familjebehandlare kan arbetet
med familjerna i hemmiljön stärkas och detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin. En tjänst inom ensamkommande barn och unga
kommer avvecklas, och istället utökas med en tjänst inom missbruk så att
fler hemmaplanslösningar kan verkställas. Utöver dessa åtgärder ska befintliga avtal avseende externa placeringar ses över och där det är möjligt
omförhandlas.
• För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i
sysselsättning planeras digitalisering av ansökningar för försörjningsstöd.
Förvaltningen kommer även att träffa Torsås kommun för att ta del av
goda exempel i samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen gällande bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på
hemmaplan. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands
gymnasium och Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och
omsorg kommit igång vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att
fler blir självförsörjande. Detta generar även anställningsbara framtida
medarbetare.
• Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels pågående omförhandling av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.
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Utbildningsnämnden
Verksamheten arbetade under hösten 2017 fram en åtgärdsplan med tillhörande konsekvensbeskrivningar för att under 2018 ha en budget i balans.
Större delen av åtgärderna får effekt under hösten 2018 i och med att förvaltningen i stor utsträckning arbetar efter läsår.
Samhällsbyggnadsnämnden
• Undersöka och åtgärda orsaken till att personalkostnaderna för administrationen ligger långt över budget.
• Rekrytera ytterligare en kart-mätingenjör och en bygginspektör/handläggare för att minska sårbarheten samt öka intäkterna.
• Miljötillsynen ligger fortfarande efter trots åtgärder och behov av ytterligare
resurs föreligger.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar meddela socialnämnden
att

styrelsen ser allvarligt på socialnämndens underskott och begär att få
en åtgärdsplan med konsekvensanalys från socialnämnden till nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen godkänner återstående budgetuppföljning och redovisning
av åtgärder för att få budget i balans med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 78

Dnr 2018/122-059 KS

Godkännande av ska-krav; upphandling ramavtal ventilation
Ekonomichef Lars-Gunnar presenterar framtagna ska-krav inför upphandling
av ramavtal för ventilationstjänster på 2+1+1 år med start efter undertecknat
avtal.
Ska-krav
• Leverantören ska ha minst motsvarande 3 heltidsanställda ventilations
montörer/ventilationstekniker eller att tillgå.
• Underleverantör som blir aktuell under avtalsperioden ska godkännas av
kontaktperson för Borgholms kommun.
• Anbudsgivaren ska ha personal som har giltig utbildning för BAS-U.
• Anbudgivarens personal ska kunna tala och skriva det svenska språket.
• AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö, ska ingå.
• AFD.371 Samordning av arbeten, ska ingå.
• Arbeten ska utföras i enlighet med arbetsmiljölagen.
• Arbetsplatsen skall vara byggstädad efter slutfört uppdrag.
• Garantitiden ska vara 24 månader.
• Leverantören ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget.
Justerandes sign
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• Referensförteckning med 3 st namngivna referenser ska bifogas anbudet.
Uppdragen åt referenserna ska vara genomförda under de senaste tre (3)
åren.
Utvärderingskriterier
Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer
att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna, viktade utvärderingskriterier:
Timkostnad (70%)
Inställelsetid (10%)
Referenser (15%)
Materialpåslag (5%)
Yrkande
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till föreslagna ska-krav.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättade ska-krav och utvärderingskriterier.

att

uppdra till ekonomiavdelningen att genomföra upphandlingen.

_____________________________
§ 79

Dnr 2015/217-291 KS

Återrapportering och inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan, ombyggnation
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet för projektet Åkerboskolan och då även förstudien i samarbete
med lärare och elever förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 redovisades olika alternativ
för projektet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-10-24 § 189, i samband med återrapportering av återremissen 2017-06-20, till fastighetsavdelningen
att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd
modullösning, alternativt bygga i egen regi.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 § 394 till fastighetsavdelningen
att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.

Den tekniska utredningen har delgetts ledamöterna i samband med utskick
av kallelse till dagens sammanträde.
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 och vid dagens sammanträde föreslår ekonomi- och fastighetsavdelningen kommunstyrelsen att välja inriktning för fortsatt planering gällande projektet Åkerboskolan utifrån följande alternativ:
Alternativ 1:
Ombyggnad och upprustning av befintliga byggnader. Etappindelning och
evakuering krävs.
Alternativ 2:
Ombyggnad och upprustning av kök/matsal, bibliotek, förskolan och Åkerbohallen. Leasingavtal för komplementbyggnader (moduler) enligt tidigare förslag. Rivning och viss evakuering krävs. Annan placering möjlig.
Alternativ 3:
Nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, Åkerbohallen och förskolan behålls och rustas upp. Eventuell evakuering av biblioteket.
Alternativ 4:
Nybyggnation för hyr/köp avtal med husleverantör (moduler; miljöbyggnad
Silver samt Sunda Hus). Ny placering av byggnaderna. För Åkerbohallen,
biblioteket och förskolan samma som Alt. 3. Ingen evakuering av skolan
krävs.
Ärendebeskrivning
I ärendet presenteras olika alternativ för beslut om fortsatt inriktning av kommande planering och åtgärder för Åkerboskolan. En statusinventering är utförd på de befintliga byggnaderna. I rapporternas sammanställning finns bedömningar av varje enskild byggnad och rekommendationer om åtgärder.
Beslutsunderlag och bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121 återremittera ärendet för vidare utredning gällande; analys av lokalernas skick, etapp planering både för
om- och nybyggnation, utbyggnadsmöjligheter framtida behov, slutresultat
giftfria lokaler, eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola och
inhämtande av facknämndens yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade 2027-09-26 § 99 att anta förvaltningens yttrande och överlämnade detsamma till kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 § 189, uppdra till fastighetsavdelningen; att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modulbyggnad, alternativt att bygga i egen regi. Vidare att personalen skulle informeras samt att en statusinventering av befintliga byggnader skall utföras.
Rapport statusinventering av Åkerboskolan Löttorp 2018-03-22, utförd av Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.
Sammanfattning av statusinventering
Byggnaderna har i stort sett kvar ursprungligt utförande, utformning från uppförandet 1967 (biblioteket 1984). Merparten av byggnadernas tekniska installationer är från samma tid och detsamma gäller ytskikt, fasader och tak
samt snickerier och inredning. Byggnaderna har stor energiförbrukning och
uppfyller inte nuvarande krav enligt BBR. Energideklarationen från 2010 visar
ett medelvärde på ca 195kWh/m2. Liknande byggnader i Sverige använder
84-126 kWh/m2. I förhållande till dagens krav handlar det om en förlust årligen på ca 400 – 500 tkr.
Generellt saknas toaletter som uppfyller dagen krav på tillgänglighet och
vissa tekniska installationer har dålig åtkomlighet för service. För installationerna saknas också möjlighet till övervakning. Generella fuktproblem noteras i
väggar under fönster i lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen
till byggnaderna från 1967 saknar helt värmeisolering och är inte möjliga att
tilläggsisolera.
Slutsats och bedömning (rapporten)
Besiktningsmännens bedömning är att byggnader och installationer är till
stora delar slitna och underhållet eftersatt. Det är svårt att exakt avgöra vilka
byggnader som är rimliga att bevara och renovera. För att kunna överväga
renovering av de äldsta byggnaderna krävs noggranna undersökningar för att
inventera eventuella skador och riskkonstruktioner. Beräkningar avseende
fuktsäkerhet och energiprestanda behöver utföras.
Eftersom nuvarande byggnader beräknas ha en kort kvarvarande livslängd
och med stora fortsatta energikostnader kan det inte vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 då det
samtidigt innebär risker för framtida fuktproblem.
Dock bedöms att följande byggnader kan sparas;
- Befintligt kök i Hus 01, ombyggt i acceptabel standard förutom källaren
som måste byggas om så att inga översvämningar uppstår. Matsalen kan
behållas och då som enda anledning att den ligger ihop med köket,
men ifrågasätts rent ekonomiskt och med risk för framtida fuktproblem.
- Hus 05 Åkerbo hallen och Hus 07 Bibliotek som kan renoveras med
mindre omfattning av åtgärder.
- Hus 06 förskolan Solvändan, kan renoveras i den äldre delen.
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Bedömning (fastighetsavdelning)
Den tekniska statusinventeringen omfattar endast bedömningar gällande
byggtekniska frågor. Inför en bedömning av de befintliga lokalernas ändamålsenlighet för dagens och framtidens skola så finns det flera osäkra faktorer att ta hänsyn till. Hur kommer undervisning bedrivas i framtiden? Befolkningsutvecklingen på norra Öland? Möjlighet att rekrytera lärare med behörighet och inte minst framtida ekonomiska resurser. Utan att ha färdiga
svar på dessa frågor bör planeringen oavsett alternativ inriktas på att vara i
linje med Borgholms kommuns fastighetsstrategi, antagen av KF 2018-02-19;
Borgholms kommun ska;
- Som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler.
- Optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större än gällande behov.
- Verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänliga material och inventarier prioriteras.
- Verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas användning genom användargrupper och fackliga organisationer.
- Investera och underhålla med egen finansiering.
- Ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
I Fastighetsstrategi för Borgholms kommun, står det i avsnittet om Äga och
hyra;
att kommunen kan tillgodose lokalbehov genom att hyra in lokaler där det
bedöms som mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomi och eller strategisk
betydelse.
I avsnittet om Ny- till- och ombyggnation står det;
Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom angiven
investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med externa aktörer,
alternativt finansieras genom omstrukturering av befintligt fastighetsbestånd.
Ekonomi
Ekonomisk jämförelse mellan Alt 1; bygga om- och till och Alt 3; bygga nytt
finns från tidigare presenterad förstudie. Oavsett vilket alternativ som görs så
bedöms förstudiens beräkning av byggkostnad per kvadratmeter som realistisk. Fastighetsavdelningen bedömer att vid nybyggnation går det att yteffektivisera mer än vad som angivits i förslaget.
Offert på leasingavtal (Alt. 2) har lämnats av leverantör och en jämförande
beräknad kostnad för hyr/köp kommer presenteras då offert på hyrköpsavtal
kommit in (före 24/4). Upphandling måste dock ske i konkurrens och kan
komma att ändras.

Vid dagens möte presenterar fastighetsstrateg Maria Drott även en ekonomisk jämförelse av de olika alternativen tillsammans med en SWOT-analys.
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Alternativ 1 – Bygga om
Ombyggnad: upprustning av alla befintliga byggnader utom ”Eken” (gammal
paviljong)
Etappindelning: projektering och byggnation pågår under 2 - 3 år.
Rivning: ”Eken” hus 4 (gammal paviljong).
Evakuering: ytterligare paviljonger behövs och eventuell bussning till Slottsskolan för vissa ämnen.
Konsekvens: fuktproblem kan uppstå, stor osäkerhet gällande omfattning av
åtgärder och kostnader.
Alternativ 2 – Hyra (Leasing)
Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall.
Etappindelning: 3 etapper under 2 – 3 år.
Tillbyggnad: Idrottshall
Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D
Rivning: Huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, ”Eken” samt bef. modul.
Evakuering: krävs vid ombyggnad av befintliga byggnader och under etablering av moduler.
Konsekvens: fuktproblem kan uppstå i Hus A + matsal.
Alternativ 3 – Bygga nytt
Nybyggnation: ny skola byggs på annan plats på tomten. Arkitekt och entreprenad upphandlas.
Upprustning: bibliotek, Åkerbohallen och förskolan.
Etappindelning: beroende av om investering fördelas under flera år eller
genom lån.
Evakuering: begränsat behov; förskola och bibliotek. Verksamheten bedrivs
i bef. byggnader under projekttiden.
Rivning: ”Eken” och paviljongen resterande; först då verksamheten flyttat in i
ny skola.
Konsekvens: placeringen blir styrande för utformningen. Visst avstånd till
bibliotek och förskola. Kostnader osäkra.
Alternativ 4 – Hyr/köp
Nybyggnation: skolan byggs på fabrik genom hyr/köp avtal. Samma placering som alt. 3. Hyrestid 3 år och därefter köp.
Etappindelning: 1,5 – 2 år.
Rivning: samma som alternativ 3.
Evakuering: samma som alternativ3.
Konsekvens: kostnader kända för skolbyggnad, övrigt samma som alternativ 3.
Preliminära kostnader – jämförelse utifrån samma förutsättningar/ytor
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Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Jan Erici (M) yrkar på bordläggning av ärendet till
nästa sammanträde.
Stig Bertilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen idag ska ta inriktningsbeslut
enligt alternativ 3 med placering på annan plats.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att Åkerboskolan ska byggas om enligt alternativ
1 med tillägg att utreda partnering.
Per Lublin (ÖP) yrkar att
- alla de handlingar omgående släpps till allmänheten.
- att ett allmänt möte om Åkerboskolan och tillhörande samhällsutveckling
anordnas i Löttorp där almänheten tillåts ge sin syn på de olika förslagen
till om- respektive nybyggnad av Åkerboskolan.
Andreas Persson (S) yrkar bifall till alternativ 3.
Bertil Lundgren (MP) yrkar på återremiss för att få med information och bättre
underlag.
Ordföranden konstaterar att det, utöver olika förslag på inriktningsbeslut,
finns yrkande om bordläggning och återremiss, vilka ska ställas under proposition först.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Ordföranden konstaterar att förslaget att avgöra ärendet idag är huvudförslag
och ställer yrkande om återremiss och bordläggning mot varandra i en omröstning för avgörande om vilket som ska bli motförslag till huvudförslaget.
Proposition – motförslag
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha bordläggning
som motförslag röstar ja. Den som vill ha återremiss som motförslag röstar
nej.
Ja – 4
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)

Nej - 3
Stig Bertilsson (C)
Per Lublin (ÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Avstår – 3
Ilko Corkovic (S)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Därmed utses bordläggning som motförslag
Proposition – huvudförslag
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag
röstar ja. Den som vill bordlägga ärendet röstar nej.
Ja – 4
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej - 6
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Per Lublin (ÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed bordläggs ärendet.
Ordföranden konstaterar att Lublins yrkanden gällande allmänna möten med
mera inte ställs under proposition då ärendet bordläggs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 nej mot 4 ja
att

bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29.

Protokollsanteckning 1
”Jag vill börja med att säga att det är beklagligt att beslutet om Åkerboskolan
dröjer. Jag tycker inte ansvaret för detta vilar på oppositionen eller ModeraJusterandes sign
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terna, trots att vi nu yrkade att ta beslut i maj istället för april. Hela processen
har varit bristfällig, när man i höstas började skissa på en lösning utan nulägesanalys av befintliga fastigheter (vilket vi fick 2018-04-17).
Detta är ett av mandatperiodens viktigaste beslut och beslutet kan bara tas
en gång. Politiken har ett enormt ansvar att göra rätt, det är ytterst viktigt för
samtliga berörda: skattebetalare, elever, personal, föräldrar.
Moderaterna anser att det är oansvarigt att vid sittande bord ta ett beslut som
påverkar kommunens budget med tiotals miljoner kronor de närmaste åren.
Materialet som var tillgängligt för partigrupperna saknade avgörande information om investerings- och driftsbelopp samt en SWOT-analys av de olika alternativen. Dessutom tillkom ny information vid sittande bord.
Det visade sig under debatten att några partier redan hade bestämt sig men
tyvärr förespråkar dessa partier olika alternativ. Inom majoriteten finns inte
samförstånd om vilket alternativ som är bäst. Ska vi då låta en snabb votering i kommunstyrelsen avgöra Åkerboskolans framtid? Jag tycker inte det,
och därför yrkade jag att ärendet skulle bordläggas till nästa sammanträde.
Några veckors andningspaus ger samtliga partier möjlighet till reflektion och
diskussion inom partigrupperna. Inte minst ger det möjlighet till SAMTAL
MELLAN PARTIERNA för att försöka komma överens om en inriktning. Detta
beslut kommer att påverka kommunens ekonomi ett antal mandatperioder
framöver. En bred uppgörelse över partigränserna ger bättre långsiktiga förutsättningar, som i förlängningen gynnar demokratin, ekonomin och medborgarna.
Moderaterna kommer att ta in all information som finns för att göra en avvägning där vi ser till kommunens och medborgarnas bästa. Åkerboskolans
framtid är norra Ölands framtid.
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning 2
”Varför får vi varje gång när det gäller Åkerboskolans ombyggnation/nybyggnation information i sittande möte? Vi pratar om beslut på i runda slängar 100
mkr och vi förväntas ta emot information och därefter fatta beslut i sittande
möte. Det innebär att vi inte har en chans att diskutera detta i vare sig partigrupperna eller med sakkunniga. Är det vad vi alltid efterfrågar, “bra beslutsmaterial”?
Nej, det tycker inte vi!
Ur ett ekonomiskt perspektiv har vi en tuff tid framför oss, det gäller att vi är
ansvarsfulla.
Att då, efter att ha fått information vid sittande bord, besluta om nybyggnation, rivning av Eken och lilla gymnastiksalen och en minskad lokalytan på
600 kvm utan att kunna diskutera de konsekvenserna ens med berörda på
skolan upplever inte vi som ansvarsfullt.
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Åkerboskolan har en idrottsprofil och medborgarna i närområdet är förmodligen Ölands aktivaste idrottsutövare. Lilla gymnastiksalen behövs! Ett medskick vi gjorde redan innan detta projekt startade var ett önskemål om att
möjliggöra en sluss mellan de båda hallarna för att nyttja dem ännu bättre.
Personalen på skolan har i ett tidigare skede uppmanats att tänka fritt, helt
utan ramar, tänka drömskolan. Därför kommer nu en minskning av ytan på
600 kvm som en mindre chock för dem. De ifrågasätter om man över huvud
taget funderat på varför Åkerboskolan år efter år har så höga meritvärden?
Och varför kommer alltid alternativet om rivning av Eken upp? Vi kanske inte
behöver lägga pengar på att riva byggnaden? Vi kanske kan stycka av och
sälja av den marken istället?
Borde vara attraktivt för bostadsbyggande.
Det finns flera frågor som behöver få svar. Vad är det aktuella medelvärdet
för energiförbrukningen på Åkerboskolan, inte den deklarerade från 2010?
Vad är medelvärdena för Höken, Ekbacka och Runsten? Det är byggnader
som vi låtit renovera utan nybyggnationsstandard och kraftigt energibesparande åtgärder. Var är kalkylen på hur lång tid det tar för att hämta hem
energibesparingen jämfört med nybyggnationskostnaden? Det finns inga
givna regler för när det faller över i krav på nyproduktionsstandard i samband
med renovering
Vi i Framtid Öland har tillsammans med erfarna personer inom vårt parti med
stor erfarenhet från byggbranschen gått igenom handlingarna och efter det
förordar vi en renovering i etapper då detta i dagsläget ser ut som den mest
ekonomiska lösningen. För att hålla nere kostnaderna för renoveringen bör vi
utreda förutsättningarna på partnering som metod/entreprenadform. Avsaltningsverket i Sandvik utfördes på detta sätt. Metoden innebär att man tar
gemensamma beslut och styr entreprenaden tillsammans. Ett av incitamentet
för att denna metod skulle hålla nere kostnaderna är att man delar på eventuell vinst.
Framtid Öland väljer hellre att bordlägga ärendet än att riskera att det klubbas igenom ett ogenomtänkt inriktningsbeslut.
Framtid Öland Sofie Loirendal Annette Hemlin”
_____________________________
§ 80

Dnr 2017/118-009 KS, 2018/104-009 KS

Kontaktperson/samordnare dataskyddslagen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 103
att utse Martina Ullfors, samhällsbyggnadsförvaltningen, till kommunens
PuL- och dataskyddsombud.
att anvisa 20 % av personalkostnaden för PuL- och dataskyddsombudsarbetet under resterande del av 2017 från kommunstyrelsens budget konto
1100-9201.
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att utvärdering av arbetet och tidsåtgång görs efter 2018-04-30.
att uppmana respektive förvaltning att utse rapporteringsansvariga vad gäller Personuppgiftslagen och kommande Dataskyddslagen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-20 § 62
att godkänna avtal med Sydarkivera gällande gemensamt dataskyddsombud.
Av avtalet med Sydarkivera framgår att kommunen måste utse kontaktperson
och samordnare.
I tjänsteskrivelse 2018-04-02 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och den utvärdering som kommunens PuL- och dataskyddsombud sammanställt.
I personuppgiftslagen, som trädde i kraft hösten 1998, finns bestämmelser
om under vilka förutsättningar personuppgifter får hanteras i olika situationer.
Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten vid behandling av
personuppgifter, framförallt när det sker på IT-media. Kommunstyrelsen,
Borgholms kommun beslutade 2017-05-23, § 103, att utse Martina Ullfors, till
kommunens PuL- och Dataskyddsombud t o m 2018-04-30.
Självklart måste kommunen uppfylla sina förpliktelser enligt PuL. För att
snabbt komma tillrätta med rådande situation, gjordes en tillfällig lösning.
PuL-ombudet har strukturerat upp arbetet fram tills 2018-04-30. Detta arbete
innebär initialt en halvtidstjänst.
Dataskyddsförordningen (GDPR= General Data Protection Regulation) gäller
som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Förordningen
kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(EKMR). I artikel 8 ges en rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och
korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i EU:s
stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för privat- och
familjeliv, artikel 7. Här finns också en särskild bestämmelse om rätt till skydd
för personuppgifter, artikel 8. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater. På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den
personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i 2 kap.
6 § andra stycket regeringsformen. Dessa grundläggande bestämmelser om
rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter, såväl i det nu gällande dataskyddsdirektivet 95/46/EU – vilket har genomförts i Sverige genom personuppgiftslagen – och i den nya dataskyddsförordningen.
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Borgholms kommun har som ett led i detta arbete, haft ett PuL-ombud som
tillsammans med en grupp, ”PuL-grupp”, som genom sitt arbete höjt kunskapsnivån gällande PuL och inlett ett kunskapshöjande arbete gällande
GDPR i kommunen. PuL-ombudet innehar uppdraget t o m 2018-04-30 och
ett nytt beslut gällande fortsatt arbete och uppdrag behövs nu, en form av
samordningstjänst, där PuL-ombudet istället innehar en ställning som samordnare; samordnaren blir som ett språkrör mellan den av Borgholms kommun utsedd dataskyddsombud och kommunen.
Konsekvensanalys
För att möta de nya kraven och följa den nya lagen, är det viktigt att kommunen ser till att kunskapen bibehålls och arbetet med att höja och stärka kunskapsnivån fortsätter. Vid brister och förseelser kan vitesföreläggande utdömas av tillsynsmyndigheten, som idag är Datainspektionen. Att minimera att
misstag begås och utöver skadeståndsansvar också en risk för skada av varumärket ”Borgholms kommun” i form av missnöjda kunder, medborgare, anställda men framför allt kritik från Datainspektionen och negativ publicitet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 105 kommunstyrelsen
att inrätta en tjänst om 20 % som kommunens samordnare och kontaktperson i enlighet med avtal med Sydarkivera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även i egenskap av personalutskott
att delegera till kommunchefen att tillsätta tjänsten.

Till dagens sammanträde finns upprättad projektredogörelse över uppdrag,
syfte, analys och tolkning som utvärdering av uppdraget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga utvärdering av uppdraget med beaktande till handlingarna.

att

inrätta en tjänst om 20 % som kommunens samordnare och kontaktperson i enlighet med avtal med Sydarkivera.

_____________________________
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Dnr 2016/160-348 KS

Slutrapport samt begäran om anvisning av medel, Vattengruppen
Kommunfullmäktige uppdrog 2016-09-12 § 153, på förslag av miljö- och
hållbarhetsberedning, till kommunstyrelsen
att utreda möjligheten eller formalisera redan pågående arbete för att
skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och
därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i Borgholms kommun. Till arbetet föreslås att ett nära samarbete utvecklas
med LRF och Ölands Vattenråd.
att utredningen görs omgående för att kunna hålla kommunfullmäktige informerad om projektets utveckling.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25 § 177 tillsätta en projektgrupp
bestående av Ilko Corkovic (S) kommunstyreslen som sammankallande,
Sune Axelsson (S) från samhällsbyggnadsnämnde, Kristin Bertilius samhällsbyggnadsförvaltningen och samordnare Ölands Vattenråd, Björn
Folkesson LRF-gruppen Ölands Vattenråd, samt Anders Lindholm, Carl
Malgerud (M) och Markus Wertwein Ros från Borgholm Energi AB.
Gruppen har träffats tio gånger, varav två i fält. Samtal och förslag kring åtgärder har diskuterats. Fältbesöken har bland annat gått till platser för pumpning av vatten för infiltration samt våtmarker och bevattningsdammar.
I slutrapporten anges ett antal slutsatser och rekommendationer gällande
gruppens fortsatta arbete med att konkretisera förslag och åtgärder. Ölands
Vattenråd har i en skrivelse listat åtgärder som vattengruppen dessutom har
tagit upp för vidare arbete.
Bland annat föreslås anvisning av medel för fortsatt och vidare konkretisering
av åtgärder och förslag i rapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 112 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Vattengruppens rapport.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 112 kommunstyrelsen
att för år 2018 anvisa 50 000 kr till gruppen för fortsatt och vidare konkretisering av åtgärder och förslag i rapporten.
att anvisa medel i 2019 års budget för medfinansiering av projekt för genomförande av åtgärder.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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godkänna Vattengruppens rapport.

Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2018 anvisa 50 000 kr till gruppen för fortsatt och vidare konkretisering av åtgärder och förslag i rapporten.

att

anvisa medel i 2019 års budget för medfinansiering av projekt för genomförande av åtgärder.

_____________________________

§ 82

Dnr 2018/75-003 KS

Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Borgholms
torg och Sjötorget
I tjänsteskrivelse föreslår gata/park att ordningsföreskrifter för torghandel
revideras och att § 3 ”en fast saluplats får användas på bestämd tid minst två
(2) månader och högst ett (1) år.” ändras till ”En fast saluplats så som
torgstånd får användas på bestämd tid minst två (2) månader och högst ett
(1) år.
En fast saluplats såsom glasskiosk eller bod får användas på bestämd tid
minst två (2) månader och högst tre (3) år.”
Av skrivelsen framgår att torget och Sjötorget i Borgholm följer under förskrifterna: lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Borgholms kommun reviderad 1996-08-29. För att få tilldelning av en torgplats på torget ska man inför
varje säsong ansöka om torgplats antingen genom Borgholm Energis hemsida eller via en blankett. Efter godkännande av Borgholm Energi skickas ett
tilldelningsbeslut till den sökande. Denna tilldelning kan nu enligt förskriften
bara ges för ett år.
Borgholm Energi har fått in önskemål från en av ägarna till glasskioskerna
som blir placerade på torget under sommarsäsongen om att kunna förlänga
tilldelningen av torgplatsen till en längre period än ett år. Detta för att kunna
göra större investeringar och ge en trygghet till verksamheten.
Gata/Park anser att detta kan vara fullt möjligt och vill underlätta för företagare att göra investeringar och öka utbudet på torget i Borgholm.
Detta förslag kan också tillämpas på Sjötorget för de bodar som finns där, för
att trygga de verksamheter som har etablerat sig och gjort stora investeringar
där.
Förslaget är framarbetat tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunledningskontoret.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-13 § 78
att godkänna förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
att kommunledningskontoret uppdaterar och reviderar lokala ordningsföreskrifter för torghandel på torget och Sjötorget enligt förslaget inför beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Till dagens sammanträde finns förslag på reviderade Lokala ordningsföreskrifter med de godkända ändringarna inarbetade.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på
Borgholms torg och Sjötorget.

_____________________________

§ 83

Dnr 2018/90-318 KS

Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse 2018-03-23 redogör ekonomiavdelningen att sedan den
nuvarande policyn trädde i kraft enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-0817 § 119 har det inkommit kritik mot policyn. Kritiken som har framkommit är
att policyn endast har medgivit ansökningar från väghållare som är registrerade hos Lantmäteriet. Den andra kritiken har legat i att det har varit obligatoriskt att göra en ansökan varje år.
I det nya förslaget har krav på förrättning slopats och möjlighet skapats för
enskilda väghållare att söka driftbidrag.
Genom att slopa kravet på förrättning och även låta enskilda väghållare ansöka om driftbidrag kommer öka antalet ansökningar. För att hålla nere på de
administrativa kostnaderna för detta görs bedömningen att det räcker att ansöka vart femte år. Det sker även väldigt små eller ringa förändringar hos de
sökande. Den administrativa kostnaden återfinns både hos de sökande och
hos Borgholms Kommun. Detta förslag innebär även att Kommunen och Trafikverket ställer samma krav om förnyelse av ansökan vart femte år. I den
beslutade budgeten för 2018 utökades budgeten med 200 tkr för att kompensera en förändring i denna inriktning.
Konsekvensanalys
Det finns två direkta konsekvenser av detta. Det slopade kravet på förrättning
genererar fler antal beviljade meterväg. Detta kan i sin tur innebära att ersättningen till väghållarna minskar. Den andra konsekvensen är att kommunen kommer att minska sina administrativa kostnader. Att ansökningar enJusterandes sign
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dast behöver inkomma vart femte år kommer även att minska förvirringen för
de sökande då det harmonierar med Trafikverkets ansökningsregler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 92 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun enligt
förslaget.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun enligt förslag.

Ersätter tidigare antagen policy KF § 119/15.
Deltagande
Per Lublin (ÖP) avstår från att delta.
Protokollsanteckning
”Anser det vara otillständigt att vid den sena tidpunkt på dagen när ledamöterna börjar bli sega i sina huvuden och bara längtar hem - och en del faktiskt
redan börjar gå hem - fortsätta att plöja igenom ärendelistan, så att många
ärenden blir väldigt slentrianmässigt snabbgenomklubbade utan någon
egentlig debatt som kanske annat hade varit på sin plats. Under sådana förhållande har jag inte ansett mig kunna delta i behandlingen av detta ärende.
Att med endast ett kortare uppehåll i början fortsätta ett kommunstyrelsesammanträde i fem och en halv timme visar att man som ordförande inte tar
seriöst på ärendenas behandling.
Eftersom det var så mycket att behandla denna gång att det redan från början torde ha stått klart att allt inte skulle hinnas med (t ex ströks ju översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik) så borde ju ärendena istället ha kunnat
delas upp på två sammanträden denna månad - vilket hade varit en vinst ur
effektivitetssynpunkt. Och var det verkligen nödvändigt att börja mötet med
två timmars ickebrådskande information?
Det är väl ingen vits med att ha möten som är så långa att ledamöterna blir
så grötiga i huvudet att deras tankeförmåga blir noll.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________
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Dnr 2017/176-133 KS

Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess bolag
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-13 § 244 till arbetsmarknadsavdelningen
att ta fram förslag till integrationsstrategi inför politiska beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-02-20 redovisar integrationssamordnare Eva
Karlström förslag till integrationsstrategi.
Förslaget innehåller en beskrivning av gemensamma mål och strategier för
att nå en god integration i Borgholms kommun. För ett långsiktigt integrationsarbete föreslås strategin gälla 2018-2025 med revidering under 2021.
Förslaget till integrationsstrategi är presenterat för förvaltningscheferna som
gemensamt bedömt att förslaget är klart för politiska beslut.
Konsekvensanalys
För att få en stabil befolkningsutveckling behöver Borgholms kommun ta tillvara alla invånares kompetenser. Med en integrationsstrategi där tydliga mål
och strategier är fastställda ökar möjligheterna att sätta in rätt insatser för att
öka möjligheten för nyanlända att komma in i närsamhället och i arbetslivet.
Utan medvetet arbete med integration ökar risken för arbetslöshet och utanförskap inom målgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-03 § 91
att godkänna föreslagna ändringar inom punkterna 2.2.1, 2.3 samt 2.4.2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2081-04-03 § 91 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess
bolag.

Till dagens sammanträde har de föreslagna ändringarna inarbetats i strategin.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess
bolag.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) avstår från att delta.
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Protokollsanteckning
”Anser det vara otillständigt att vid den sena tidpunkt på dagen när ledamöterna börjar bli sega i sina huvuden och bara längtar hem - och en del faktiskt
redan börjar gå hem - fortsätta att plöja igenom ärendelistan, så att många
ärenden blir väldigt slentrianmässigt snabbgenomklubbade utan någon
egentlig debatt som kanske annat hade varit på sin plats. Under sådana förhållande har jag inte ansett mig kunna delta i behandlingen av detta ärende.
Att med endast ett kortare uppehåll i början fortsätta ett kommunstyrelsesammanträde i fem och en halv timme visar att man som ordförande inte tar
seriöst på ärendenas behandling.
Eftersom det var så mycket att behandla denna gång att det redan från början torde ha stått klart att allt inte skulle hinnas med (t ex ströks ju översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik) så borde ju ärendena istället ha kunnat
delas upp på två sammanträden denna månad - vilket hade varit en vinst ur
effektivitetssynpunkt. Och var det verkligen nödvändigt att börja mötet med
två timmars ickebrådskande information?
Det är väl ingen vits med att ha möten som är så långa att ledamöterna blir
så grötiga i huvudet att deras tankeförmåga blir noll.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________
§ 85

Dnr 2018/106-141 KS

Ny näringslivsstrategi för Borgholms kommun 2018-2022
I tjänsteskrivelse 2018-04-04 och vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet.
Näringslivsrådet har under vintern 2017/2018 tagit fram ett förslag till strategi
för kommunens näringslivsarbete. Tanken med strategin är att använda de
lokala styrkor och egenskaper som finns runt om i Borgholms kommun och
samtidigt stärka identiteten med Borgholm och Öland. Till strategin ska kopplas en årlig handlingsplan som tas fram tillsammans med näringslivsrådet.
I strategin föreslås att Borgholms kommun ska ha tydliga och resultatinriktade mål för näringslivsarbetet. Senast 2022 föreslås att Borgholms kommun
ska;
-

-

Justerandes sign

Nått topp 50 gällande Svenskt näringslivs företagsklimat och därmed
visa på att vi jobbar tillsammans med näringslivet, arbetar med ständig
utveckling och på ett välkomnande sätt.
Nått topp 3 gällande Svenskt näringslivsklimat i jämförelse med kommuner som har dominerade säsongsvariation.
Nått topp 25 i SKL:s enkät om myndighetsverksamheten, Insikt och därigenom visa att vi har en myndighetsverksamhet som uppskattas av
företagen.
Utdragsbestyrkande
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För att lyckas med det anses det viktigt att kommunen arbetar för;
-

Snabb och rätt återkoppling, helst inom 24 timmar.
”En väg in” ska prägla företagarnas upplevelse med kommunen vid nyetableringar.
”En väg ut” ska prägla kommunens information till medborgare och näringsliv och präglas av enhetlighet och respekt.
Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet.
Att fler företag ska utnyttja nationella och europeiska utvecklingsmedel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-10 § 120 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta näringslivsstrategi för Borgholms kommun 2017-2022.
att tidigare näringslivsstrategi, KF § 153/14, därmed upphävs.
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram årlig handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att uppnå målen i strategin.

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Marcel van Luijn (M) framför synpunkt att strategin ska omfatta 2018-2022.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vad avser
van Luijns synpunkt godkänns den som redaktionell ändring.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta näringslivsstrategi för Borgholms kommun 2018-2022.

att

tidigare näringslivsstrategi, KF § 153/14, därmed upphävs.

att

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram årlig handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att uppnå målen i strategin.

Protokollsanteckning
”Anser det vara otillständigt att vid den sena tidpunkt på dagen när ledamöterna börjar bli sega i sina huvuden och bara längtar hem - och en del faktiskt
redan börjar gå hem - fortsätta att plöja igenom ärendelistan, så att många
ärenden blir väldigt slentrianmässigt snabbgenomklubbade utan någon
egentlig debatt som kanske annat hade varit på sin plats. Under sådana förhållande har jag inte ansett mig kunna delta i behandlingen av detta ärende.
Att med endast ett kortare uppehåll i början fortsätta ett kommunstyrelsesammanträde i fem och en halv timme visar att man som ordförande inte tar
seriöst på ärendenas behandling.

Justerandes sign
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Eftersom det var så mycket att behandla denna gång att det redan från början torde ha stått klart att allt inte skulle hinnas med (t ex ströks ju översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik) så borde ju ärendena istället ha kunnat
delas upp på två sammanträden denna månad - vilket hade varit en vinst ur
effektivitetssynpunkt. Och var det verkligen nödvändigt att börja mötet med
två timmars ickebrådskande information?
Det är väl ingen vits med att ha möten som är så långa att ledamöterna blir
så grötiga i huvudet att deras tankeförmåga blir noll.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________

§ 86

Dnr 2017/77-048 KS

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-03-07 lyftes behov
att ta fram riktlinjer för det uppväxlingsprojekt som inarbetats i budget 2018.
Av riktlinjerna ska framgå att för att få bidrag ska projektet ska vara samhällsnyttigt och inte vara kommersiellt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-03-07 § 100 till kommunledningskontoret
att ta fram förslag till Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
Till dagens sammanträde finns framtaget förslag till riktlinjer varav framgår
bland annat att:
- syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga
initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo.
- att enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare var för sig eller
tillsammans kan ansöka om medel.
- kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning av uppväxlingsprojekten två gånger per år, mars och september.
- bidrag är maximalt 100 000 kronor per projekt.
- redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader
efter avslutat projekt.
- om projektet inte genomför ska bidraget återbetalas.
- det totala bidragsutrymmet beslutas varje av kommunfullmäktige i budgeten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 93 kommunstyrelsen
att anta framtagna riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
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Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta framtagna riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) avstår från att delta.
Protokollsanteckning
”Anser det vara otillständigt att vid den sena tidpunkt på dagen när ledamöterna börjar bli sega i sina huvuden och bara längtar hem - och en del faktiskt
redan börjar gå hem - fortsätta att plöja igenom ärendelistan, så att många
ärenden blir väldigt slentrianmässigt snabbgenomklubbade utan någon
egentlig debatt som kanske annat hade varit på sin plats. Under sådana förhållande har jag inte ansett mig kunna delta i behandlingen av detta ärende.
Att med endast ett kortare uppehåll i början fortsätta ett kommunstyrelsesammanträde i fem och en halv timme visar att man som ordförande inte tar
seriöst på ärendenas behandling.
Eftersom det var så mycket att behandla denna gång att det redan från början torde ha stått klart att allt inte skulle hinnas med (t ex ströks ju översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik) så borde ju ärendena istället ha kunnat
delas upp på två sammanträden denna månad - vilket hade varit en vinst ur
effektivitetssynpunkt. Och var det verkligen nödvändigt att börja mötet med
två timmars ickebrådskande information?
Det är väl ingen vits med att ha möten som är så långa att ledamöterna blir
så grötiga i huvudet att deras tankeförmåga blir noll.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________
§ 87

Dnr 2015/13-109 KS

Återrapportering av bifallen motion gällande klimatkompensering.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 159
att bifalla motionen innebärande att Borgholms kommun snarast börjar miljökompensera för sina flygresor.
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att införa
ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.
Justerandes sign
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att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utforma regler för hur klimatkontots eller -fondens medel ska användas.
att uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-01-25 § 31 kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att anta ett reglemente för klimatkompensering av flygresor enligt förslag.
att notera tjänsteskrivelsens utredning av möjligheterna att klimatkompensera övriga resor och transporter, och om kommunstyrelsen så finner
lämpligt besluta riktlinjer för vidare utredning och beslut.
att besluta inriktning för medlen som genereras av klimatkompenseringen,
till exempel något av förslagen i tjänsteskrivelsen.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att klimatkompensering av flygresor är enkelt. Det är bara att besluta om vad det ska kosta
extra för den som gör flygresan, lägga dessa pengar i en pott (fond) och besluta om ett ”klimatvänligt” ändamål för pengarna som alstras. Att tänka på är
att extraavgiften för flygresor måste tas så nära den som flyger som möjligt
för att ge incitament ner på personnivå att ändra beteende. Kommunens personal och politiker flyger så lite så de få flygresor det handlar om utgör sannolikt mycket stora tidsvinster mot alternativa färdsätt. Tid är också pengar.
För övriga resor är det svårare. Om det inte finns något klimatvänligare alternativ än de kommunbilar som finns till förfogande för resan (vilket torde gälla
flertalet resor som görs med kommunbilarna oavsett om det handlar om hemtjänst eller tillsyn eller något annat), så blir ju klimatkompensering en ren
”straffskatt” på resandet. Det är knappast lämpligt i en landsbygdskommun
som vår där man bör kunna få likvärd samhällsservice oavsett var man bor.
Klimatkompensation förutsätter att klimatvänligare alternativ finns att välja
(eller att resan kan betraktas som ”onödig”, men förhoppningsvis sker ”onödiga” resor redan ytterst sällan), annars blir det en ren extrabeskattning av
avstånd. Borgholms politiker har i olika andra sammanhang, till exempel när
det gäller taxor, tydligt uttryckt att avstånd till centralort inte ska påverka
kostnaden.
Istället är det bilarnas klimatpåverkan man bör titta på. Ökat antal elbilar
(dock viss försiktighet – batteriernas livscykel gör att elbilar inte alltid är det
miljövänligaste alternativet i dagsläget – beror lite av användningsätt) och att
arbeta för till exempel lokalt framställd biogas och bilar som kan nyttja detta
drivmedel. Flertalet dieslar på marknaden klarar fossilfri diesel utmärkt, det
gäller bara att det finns tankställen för fossilfri diesel. Tankställen för förnybara drivmedel är förmodligen effektivaste sättet för kommunen att klimatkompensera.
I dagsläget är det bara lämpligt att klimatkompensera resor där kollektivtrafik
(eller cykel) är ett möjligt alternativ. Det gäller i stort sett inga verksamhetsresor, men många administrativa och politikerresor, som skulle kunna klimatkompenseras enligt samma princip som flygresor. Det vill säga att man skulle
kunna göra en motsvarande tabell med till exempel tidsvinst för bil jämfört
med buss till Kalmar och lägga en stegrande avgift mot tidsvinsten. Undantag
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måste självklart gälla när målet för resan är något lantligt ställe dit det inte
finns kollektivtrafik.
Cykel för korta förflyttningar, främst inom tätorterna, borde vara självklart. Elcykeln i Stadshuset är kraftigt underutnyttjad. Dock kan cykel vara direkt
olämpligt i vissa väderlägen.
Vägledningen för beslutsförslag behöver förtydligas, då samhällsbyggnadsnämnden anser att klimatkompensering av resor där alternativ (möjlighet till
klimatneutrala resor) saknas är olämpligt.
Konsekvensanalys
Värt att notera är att det torde vara politiker och högre tjänstemän/chefer som
står för merparten av de resor som lätt kan göras klimatvänligare. Det är oftast en avvägning mellan tid och pengar (miljö/klimat).
Anställdas (och politikers) resor till och från arbetsplatsen berörs inte i motionen, och andra myndigheter/företag som arbetat med klimatkompensation
har oftast inte heller beaktat detta. För en kommun som Borgholm utgör
dessa resor sannolikt en större resevolym/klimatpåverkan än tjänsteresorna.
I Mörbylånga klimatkompenseras alla resor som sker med fossila bränslen.
Skillnaden mellan kommunerna är att i Mörbylånga finns tillräckligt med fossilfria fordon så alla har en möjlighet att undvika att behöva betala för klimatkompensering.
Förslag klimatkompensering av flygresor
Förslaget bygger på tidsvinst jämfört med snabbast möjliga kollektiva färdsätt.
Tidsvinst 8 timmar eller mer – 5% av resans pris
Tidsvinst 6-7 timmar – 10% av resans pris
Tidsvinst 4-6 timmar – 25% av resans pris
Tidsvinst 2-4 timmar – 50% av resans pris
Tidsvinst mindre än 2 timmar – 100% av resans pris
Tidsvinsten avser till exempel tåg och/eller buss jämfört med flyg till Stockholm.
Pengarna som samlas vid klimatkompensationen sparas för att användas
som stöd till mark/markreservation/ annat sätt att underlätta en biogasmack i
Borgholm. Biogas torde med vår kommuns förutsättningar vara det allra
bästa sättet att ”klimatkompensera”, och tillgång till biogas skulle effektivt
möjliggöra en utfasning av fossila bränslen i kommunens resande. Alternativt
kan pengarna användas till att köpa in flera elbilar och utöka antalet laddstolpar.
Kommunstyrelsen bör ges mandat att besluta om hur pengarna som kommer
in genom klimatkompensation ska användas.
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-13 redogjorde
samhällsbyggnadschef Linda Hedlund för ärendet.
Under mötet diskuterades förslaget från samhällsbyggnadsnämnden varvid
framkommer att fonderade medel bör hanteras enligt motionens intentioner
och att övriga resor och transporter inte ska inarbetas i reglementet, däremot
bör riktlinjerna för kommunens bokningsbara bilar och resepolicy revideras.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) avstår från att delta.
Protokollsanteckning
”Anser det vara otillständigt att vid den sena tidpunkt på dagen när ledamöterna börjar bli sega i sina huvuden och bara längtar hem - och en del faktiskt
redan börjar gå hem - fortsätta att plöja igenom ärendelistan, så att många
ärenden blir väldigt slentrianmässigt snabbgenomklubbade utan någon
egentlig debatt som kanske annat hade varit på sin plats. Under sådana förhållande har jag inte ansett mig kunna delta i behandlingen av detta ärende.
Att med endast ett kortare uppehåll i början fortsätta ett kommunstyrelsesammanträde i fem och en halv timme visar att man som ordförande inte tar
seriöst på ärendenas behandling.
Eftersom det var så mycket att behandla denna gång att det redan från början torde ha stått klart att allt inte skulle hinnas med (t ex ströks ju översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik) så borde ju ärendena istället ha kunnat
delas upp på två sammanträden denna månad - vilket hade varit en vinst ur
effektivitetssynpunkt. Och var det verkligen nödvändigt att börja mötet med
två timmars ickebrådskande information?
Det är väl ingen vits med att ha möten som är så långa att ledamöterna blir
så grötiga i huvudet att deras tankeförmåga blir noll.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________

§ 88

Dnr 2018/98-003 KS

Reglemente – klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med
flyg
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 159
att bifalla motionen innebärande att Borgholms kommun snarast börjar milJusterandes sign
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jökompensera för sina flygresor.
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att införa
ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utforma regler för hur klimatkontots eller -fondens medel ska användas.
att uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-01-25 § 31 kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att anta ett reglemente för klimatkompensering av flygresor enligt förslag.
att notera tjänsteskrivelsens utredning av möjligheterna att klimatkompensera övriga resor och transporter, och om kommunstyrelsen så finner
lämpligt besluta riktlinjer för vidare utredning och beslut.
att besluta inriktning för medlen som genereras av klimatkompenseringen,
till exempel något av förslagen i tjänsteskrivelsen.
I samband med återrapporteringen (KSAU § 62/17) redovisas förslag för
framtagande av reglemente för klimatkompensering bland annat gällande
tidsvinst jämfört med snabbast möjliga kollektiva färdsätt.
Tidsvinst 8 timmar eller mer – 5% av resans pris
Tidsvinst 6-7 timmar – 10% av resans pris
Tidsvinst 4-6 timmar – 25% av resans pris
Tidsvinst 2-4 timmar – 50% av resans pris
Tidsvinst mindre än 2 timmar – 100% av resans pris
Tidsvinsten avser till exempel tåg och/eller buss jämfört med flyg till Stockholm.
Pengarna som samlas vid klimatkompensationen sparas för att användas
som stöd till mark/markreservation/ annat sätt att underlätta en biogasmack i
Borgholm. Biogas torde med vår kommuns förutsättningar vara det allra
bästa sättet att ”klimatkompensera”, och tillgång till biogas skulle effektivt
möjliggöra en utfasning av fossila bränslen i kommunens resande. Alternativt
kan pengarna användas till att köpa in flera elbilar och utöka antalet laddstolpar.
Kommunstyrelsen bör ges mandat att besluta om hur pengarna som kommer
in genom klimatkompensation ska användas.
Under arbetsutskottets möte 2018-03-03 diskuterades förslaget från samhällsbyggnadsnämnden varvid framkommer att fonderade medel bör hanteras enligt motionens intentioner och att övriga resor och transporter inte ska
inarbetas i reglementet, däremot bör riktlinjerna för kommunens bokningsbara bilar och resepolicy revideras.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-13 § 62, i samband
med återrapportering av bifallen motion,
att de olika förslagen från samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställas
till ett reglemente för klimatkompensering av flygresor inför kommande
politisk behandling,
att fonderade medel ska vara sökbara för förvaltningarna och kommunala
bolag till projekt med klimat- och miljöförbättrande åtgärder med lokal
förankring, till exempel inköp av elcyklar, webbmötesutrustning, laddstol
par för elfordon, eller trädplanering.
att istället för att klimatkompensera övriga resor och transporter uppdra till
kommunchefen att revidera riktlinjer för kommunens bokningsbara bilar
samt resepolicy analogt med reglemente för klimatkompensering av flygresor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-13 § 62 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reglemente för klimatkompensering av flygresor.
Till dagens sammanträde finns sammanställt förslag till reglemente utifrån
samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet får avvakta till kommande sammanträde.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; föreslå antagande
och avvakta till kommande sammanträde, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
Därmed kvarstår endast arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Reglementet – klimatkompensering för kommunala tjänsteresor
med flyg

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar i ärendet men avstår från att delta i beslutet.
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Protokollsanteckning
”Anser det vara otillständigt att vid den sena tidpunkt på dagen när ledamöterna börjar bli sega i sina huvuden och bara längtar hem - och en del faktiskt
redan börjar gå hem - fortsätta att plöja igenom ärendelistan, så att många
ärenden blir väldigt slentrianmässigt snabbgenomklubbade utan någon
egentlig debatt som kanske annat hade varit på sin plats. Under sådana förhållande har jag inte ansett mig kunna delta i behandlingen av detta ärende.
Att med endast ett kortare uppehåll i början fortsätta ett kommunstyrelsesammanträde i fem och en halv timme visar att man som ordförande inte tar
seriöst på ärendenas behandling.
Eftersom det var så mycket att behandla denna gång att det redan från början torde ha stått klart att allt inte skulle hinnas med (t ex ströks ju översiktsplanen för Borgholm - Köpingsvik) så borde ju ärendena istället ha kunnat
delas upp på två sammanträden denna månad - vilket hade varit en vinst ur
effektivitetssynpunkt. Och var det verkligen nödvändigt att börja mötet med
två timmars ickebrådskande information?
Det är väl ingen vits med att ha möten som är så långa att ledamöterna blir
så grötiga i huvudet att deras tankeförmåga blir noll.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________
§ 89

Dnr 2017/170-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – införa medborgarpanel på kommunens hemsida.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att skapa och inbjuda
kommunens medborgare till en medborgarpanel via kommunens hemsida samt pröva sig fram och skapa riktlinjer för hur medborgarpanelen
kan användas.
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-03-21 § 123 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-02-27 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då demokratiberedningen redan gett ett liknande uppdrag till kommunstyrelsen
Av skrivelsen framgår att i demokratiberedningens slutrapport samt kommunfullmäktiges beslut 2017-08-21 § 120 får kommunstyrelsen bland annat uppdrag att
1. utveckla digital dialog för att möjliggöra för medborgare att ställa frågor till
politiker på hemsidan.
2. att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret via
chat på vissa tider.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

41 (46)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-24

68-93

3. Utveckla kommuntidningen KommunNytt med mer fokus på att informera i
tidigt skede så att medbogarna har möjlighet att agera i frågor.
4. använda fokus- och intressegrupper som remissinstanser.
Kommunledningskontorets bedömning
Då demokratiberedningens slutrapport är godkänd av kommunfullmäktige bör
inga ytterligare liknande uppdrag ges innan dessa är återrapporterade.
Vad gäller Lublins nu inlämnade förslag att inrätta medborgarpaneler för att
få medbogarnas mening när det krävs snabba beslut påminner mycket om
direktdemokrati, ett system som kan användas när antalet röstberättigade är
litet, exempelvis i föreningar. Kommunfullmäktige har 2015 avslagit en motion med liknande innebörd.
Konsekvensanalys
Att ge ytterligare uppdrag innan av kommunfullmäktige beslutade uppdrag
redovisats kan anses onödigt arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 111 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då kommunfullmäktige redan genom godkännande av
demokratiberedningens slutrapport har gett liknande uppdrag till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) 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 föreslår
avslag på motionen.
Därmed föreslås avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommunfullmäktige redan genom godkännande av
demokratiberedningens slutrapport har gett liknande uppdrag till
kommunstyrelsen.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 1)
_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2017/172-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – skapa framkomlig gångpassage mellan
Kvarngatan och Sandgatan.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta kontakt med HSB
i syfte att skapa en gångpassage mellan Kvarngatan och Sandgatan öster om HSB:s bostadshus.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-08-21 § 125 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-02-27 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då det redan finns en gångväg i närliggande område.
Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret anser att ett bifall av motionen skulle innebära ytterligare arbete för kommunens politiker och personal. Ett arbete som kan anses onödigt då det redan idag finns en gångväg
inom HSB:s område som kan nyttjas av allmänheten.
Av skriveslen framgår att markområdet där eventuell passage skulle anläggas idag är gräs- och trädbevuxen.
Det framgår vidare att finns en befintlig gångväg från norra parken genom
HSB-området och dess norra parkering direkt till Hälsocentralen via befintligt
övergångsställe. Denna gångväg är öppen för allmänheten, asfalterad och
lättåtkomlig.
Konsekvensanalys
Förutom det arbete kontakten med HSB skulle innebära måste man vid behandlingen av motionen även räkna med de eventuella kostnader som ett anläggande av en passage skulle kunna innebära för kommunen samt eventuell hyra/arrende/köp.
Enligt uppgift kostar anläggandet av gångväg i dagsläget cirka 500 kronor/m2
med betongsten eller asfalt och cirka 800 kronor/m2 med gatsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-16 § 88 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då det redan finns en gångväg i närliggande område
som kan användas.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Justerandes sign
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår
avslag på motionen.
Därmed föreslås avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då det redan finns en gångväg i närliggande område
som kan användas.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2)
_____________________________

§ 91

Dnr 2018/48-007 KS

Svar på granskningsrapport - verkställigheten av fullmäktiges beslut
På uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun har PwC genomfört en
granskning av ovanstående. Av rapporten framgår gjorda iakttagelser och revisionell bedömning.
Rapporten överlämnades 2018-01-16 till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden för redogörelse senast 2018-04-27 av vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som
görs i den revisionella bedömningen.
I tjänsteskrivelse 2018-04-01 redogör kommunchef förslag på svar till revisorernas synpunkter och förslag på åtgärder:
1. Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag
hos berörd nämnd/styrelse?
2. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?
3. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen med
bakgrund av uppsiktsplikten?
Kommunstyrelsen delar överlag de påpekande om att beslut om uppdrag
eller åtgärd till nämnd eller styrelse bör förtydligas i form av följdbeslut (extra
att-satser) som datum för färdigställande eller avrapportering och återrapportering. Detta bör nämnderna/styrelsen i förekommande fall föreslå i sin beredning av ärenden. Detta gäller inte minst de olika former av politiska initiativ som finns så att fullmäktige kan ta ställning till rimlig genomförandetid i
samband med beslut om uppdrag/åtgärd.

Justerandes sign
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Förutom att förtydliga besluten kan en särskild uppföljningslogg införas för att
hantera de beslut som inte ingår i budgetbeslutet eller följs upp på särskilt
sätt enligt kommunens befintliga rutiner för beredning av medborgarförslag
och motioner.
Loggen kan lämpligtvis redovisas kvartalsvis till fullmäktige och ansvaret för
den bör ligga på kommunstyrelsen. Ett sådant förfarande bör vara det effektivaste och säkraste sättet för fullmäktige att tillförsäkra sig om att dess beslut
får effekt och kommunstyrelsen kan genom detta utöva sin uppsiktsplikt över
nämnderna på ett tillfredställande sätt.
Konsekvensanalys
Tydligare beslutsunderlag och bättre uppföljning av fullmäktiges beslut. Dock
kommer införande av uppföljningslogg att kräva manuellt arbete av kommunsekreterare och nämndsekreterare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-10 § 119 kommunstyrelsen
att översända detta svar till kommunrevisionen.
att uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra fullmäktige att deras beslut verkställs.
att uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget med
förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering
av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut till
kommunstyrelsen.
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterarar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign

att

översända paragrafen som svar till kommunrevisionen.

att

uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en
beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra
fullmäktige att deras beslut verkställs.

att

uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till
fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget
med förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens
beslut till kommunstyrelsen.
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Deltagande
Per Lublin (ÖP) avstår från att delta.
_____________________________

§ 92

Dnr 2012/152-460 KS

Återrapportering; avslut av ärende, Fairtrade kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-22 § 62 på förslag av samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna att kommunen via samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker
om att få bli Fairtrade kommun,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ombesörja inledande utredning och handläggning av ansökan under förutsättning att det blir
kostnadsneutralt för kommunen.
I tjänsteskrivelse 2018-02-19 och vid dagens sammanträde föreslår samhällsbyggnadschef Linda Hedlund att ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
Det framgår att samhällsbyggnadsförvaltning 2012-09-26 föreslog att Borgholms kommun skulle ansöka om att bli en Fairtrade kommun enligt varumärket/certifieringen Fairtrade City. Kommunfullmäktige godkände förslaget
2013-04-22, och uppdrog åt förvaltningen att genomföra förslaget under förutsättning att det kunde göras kostnadsneutralt.
Vidare utredning visar att förslaget inte kan göras kostnadsneutralt. Dels är
själva medlemsskapet/certifieringen förenad med relativt höga kostnader,
och dels blir kostnaden för certifierade produkter minst 5 % högre än för motsvarande produkter utan certifiering.
Fairtrade City är fortfarande ett relativt stort ”märke” för certifiering. Dock har
kritik framfört gällande kostnaderna för denna certifiering. Borgholms kommun har nyligen antagit en hållbarhetspolicy som bland annat hanterar upphandling. Att upphandla hållbara varor och tjänster innebär ofta en kostnad
jämfört med att alltid välja lägsta pris, men om man ser till helheten så tjänar
kollektivet på hållbar upphandling. Närproducerat gynnar till exempel det lokala näringslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen driver fortsatt frågan att Borgholms kommun
ska ställa tydliga hållbarhetskrav vid all upphandling. Att betala för certifiering
däremot lönar sig bara om man ser vinster med att kunna skylta med att man
är certifierad. Förvaltningen kan inte se att kommunen har nytta av det. Tydliga upphandlingskrav som bland annat inkluderar viktiga element i svensk
arbetsrätt och miljölagar ger mycket större genomslag, både rent sakligt och
som goodwill för kommunen.
Konsekvensanalys
Kostnaden för förslaget bedöms för hög i förhållande till nyttan.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-03 § 108 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avsluta ärendet utan vidare åtgärd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avsluta ärendet utan vidare åtgärd.

_____________________________

§ 93

Dnr 2018/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 3)
Övriga meddelanden
Ordföranden meddelar att tidigare beslutade företagssafari kommer att anordnas 21 maj mellan klockan 09:00-15:00. Näringslivsutvecklaren kommer
att informera ledamöter och ersättare närmare om dagen.
Kommunsekreteraren meddelar att nästa sammanträde börjar klockan 09:00.
_____________________________
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Utskriftsdatum:

2018-04-17

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-03-14 - 2018-04-13

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

ks
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Visas ej
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Dokumenttyp
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2018.898

I

Tillstånd Road Rebels cruisning 2018-05-19

2018-03-14

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/39

KS meddelande

Jens Odevall
TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på väg
2018.928

I

2018-03-16

2018.931

Cirkulär 18:11 Sotningsindex 2018
Magdalena Widell
Sotningsindex för 2018 är nu fastställt och har
tillkännagivits på SKL:s webbplats.
För mer information följ denna länk Sotningsindex
2018 / SKL
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

Marie-Louise Johansson

2018-03-19

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation
2018.980

I

Cirkulär 18:12 Omräkning av pensionsbehållning Magdalena Widell
och IPR samt
värdesäkring av pensioner 2018
I promemoria, som bifogas (sid 2) i detta cirkulär,
ges information om de beslut som
Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAPKL har fattat om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt
PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA
och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2018.

2018-03-19

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.987

I

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

2018-03-21

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation
2018.1008

I

Cirkulär 18:10 Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T
Detta cirkulär innehåller rekommendation till
beslut.

Magdalena Widell

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet,
Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer,
Lärarnas
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om
TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt
vad som framgår i TRAKT T.
Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.
I och med överenskommelsen upphör tidigare
traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
2018-03-23

2018.1009

SKL

I

2018-03-23

2018.1010

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:10 Bilaga 1_2

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-23

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:10 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2018.1022

I

CIRKULÄR

Dom angående laglighetsprövning enligt
Magdalena Widell
kommunallagen fråga om bla anvisade av medel.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

2018-03-27

Förvaltningsrätten

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
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I

2018-03-27

2018.1028

I

I

I

I

2018-03-28

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 3 Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 4. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 5. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-28

2018.1037

Cirkulär 18:14 Bilaga 2 Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

SKL

2018-03-27

2018.1032

CIRKULÄR

SKL

2018-03-27

2018.1031

KS meddelande

SKL

2018-03-27

2018.1030

Magdalena Widell

SKL

2018-03-27

2018.1029

Cirkulär 18:14 och bilaga 1. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

KS meddelande

CIRKULÄR

Borgholms kommun Befolkningsprognos 20182027

Veronika Fredlund

Statisticon

I

Meddelande KS

STATISTIK

Beviljat statsbidrag (35 000 kr) för att höja
kunskapen om hbt-personers situation

Magdalena Widell

Socialstyrelsen
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KS meddelande

2018.1039

I

2018-03-29

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Personskadeförbundet RTP protokoll samt
Magdalena Widell
meddelande om att Karin Johansson Lökvägen 5
386 31 Färjestaden valdes för tiden 2018-2021 till
tillgänglighet/handikappsrådet
Personskadeförbundet RTP
KS meddelande

2018.1112

I

2018-04-04

2018.1114

INFORMATION

Protokoll från regionförbundets styrelse 20180322 Magdalena Widell
Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Bemötande av Borgholms kommuns synpunkter
om hastighetsförändring på väg 136 (TRV
2018/12231)

Magdalena Widell

2018-04-04

Trafikverket

KS 2018/69

KS meddelande

SKRIVELSE

Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 136 i Kalmar län
2018.1116

I

2018-04-05

2018.1120

I

2018-04-05

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 20180319

Magdalena Widell

Primärkommunala nämnden

I

2018-04-05

2018.1128

Magdalena Widell

SKL

2018-04-05

2018.1121

Stöd när förtroendevalda utsatts för hot, hat eller
våld

KS meddelande

PROTOKOLL

Brev till olika nämnda kommunala instanser i
Borgholms kommun.

Magdalena Widell

Per Lublin

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken avseende
planerad 50 kV
kraftledning mellan Löttorp och Böda samhälle i
Borgholms kommun,
Kalmar län

Magdalena Widell

E-on
Överlämnad till SBN för yttrande till KSAU

SAMRÅD
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2018.1129

I

2018-04-05

Missiv Löttorp-Böda. Samråd enligt 6 kap 24 §
miljöbalken avseende planerad 50 kV
kraftledning mellan Löttorp och Böda samhälle i
Borgholms kommun,
Kalmar län

Magdalena Widell

E-on
Överlämnad till SBN för yttrande till KSAU

2018.1131

I

Tillstånd kameraövervakning; nu fråga om
utvidgning, SGI.
Ersätter tidigare meddelat beslut från 4 juli 2017
med beteckning dnr 211-18081-2017.

2018-04-06

Länsstyrelsen Västra Götaland

KS 2016/260

Meddelande KS

Helena Bertilsson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2018.1136

I

Återrapportering av integrationsprojektet från IFK Marie-Louise Johansson
Borgholm

2018-04-09

IFK Borgholm

KS 2016/142

KS meddelande

SKRIVELSE

Integrationssamverkan
2018.1145

I

Överförmyndarverksamheten- Framtida
organisation sammanträdesprotokoll från
kommunfullmäktige i Mörbylånga

2018-04-09

Kommunfullmäktige Mörbylånga

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1146

I

Beslut på fördelning av fasta valkretsmandat i
Kalmar läns landsting

2018-04-09

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/144

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Valen 2018
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-04-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-03-14 - 2018-04-13

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
2018.915

I

2018-03-15

Remiss - inga synpunkter på Växjö
Elementmontages begäran om tung och bred
transport 2018-03-15 från Växjö till Per
Lindströmsväg, via väg 136, Östra
Järnvägsgatan, Sandgatan.

Marie-Louise Johansson

Trafikverket

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.916

I

Uppdaterade LTF gällande
Marie-Louise Johansson
hastighetsbegränsning 30 km Blå Rörsområdet.
Handikapparkering på Storgatan. Huvudled på
Storgatan

2018-03-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.917

I

Uppdaterade LTF gällande parkering
Marie-Louise Johansson
Slottsgatan, S Långgatan, V Kyrkogatan (vid
Badhusgatan), Kyrkallen, Tullgatan,
Hamnvägen. Hastighetsbegränsning Rälla, Väg
966, Badhusgatan (viktoriaskolan), Forellstigen,
Öringstigen, Rödingstigen, Idrottsvägen
(Åkerboskolan), Industrivägen.

2018-03-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.918

I

Uppdaterade LTF gällande laddplats
Marie-Louise Johansson
Neptunivägen, Stationsvägen, Löttorpsvägen,
Stenhuggarvägen, Tingsgatan, Tullgatan, mellan
Östra och Västra Kyrkgatan (bakom kyrkan),
Hamnvägen, Badhusgatan, Borgholms Slott.

2018-03-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
Sidan 1 av 4
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I/U/K
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.919

U

Ansökan om och tillstånd till grävning Eltel
Networks Infranet AB

Ida Dessin

2018-03-15

Grävtillstånd 3/18

MEX

KS 2018/3

Skickat per post 20180315

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.920

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävansökan Kristian Petersson Sjövall
1-18 inkl bilaga A RGG AB

2018-03-15

Grävansökan 1/18

MEX

KS 2018/3

Ansökan om och tillstånd gälland grävansökan 1 DELEGERINGSBESLUT
-18 inkl bilaga A RGG AB
Ansökan inkommen och hanterad 2018-01-18
Grävtillstånd 2018

2018.927

U

2018-03-16

Överlåtelse arrenderätt gällande sjöbod
Grytehamn 1:1, sjöbod 11

Ida Dessin

Anders Jacobsson

MEX

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2018.930

U

2018-03-16

Ansökan om tillstånd till grävning, One Nordic,
Bardun Emils gata Djupvik

Ida Dessin

Grävtillstånd 17/17

MEX

KS 2017/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd 2017

186014

K

LaCasa - tillstyrkt ansökan för uteservering

2018-03-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1094

U

Ebbas by the sea- yttrande tillstyrkt ansökan

2018-03-21

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-21

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.989

U

Transporttillstånd 2018-03-23 - Antes Lyft och
Marie-Louise Johansson
Transport. Bred transport från Johan IIIs väg 12
via Räpplinge till Folkeslunda.

2018-03-21
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.990

U

Tecknat avtal med Robert Johansson
Jens Odevall
Stenhuggeri avseende transportväg över
fastigheten Böda-Torp 44:1 för en
engångskostnad av 5 000 kronor. Avtalet gäller
under tiden arbete med Byxelkroks hamn, norra
vågbrytaren/piren pågår.

2018-03-21
KS 2011/208

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 2 av 4
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2018.991

U

Lilla hamnkontoret- tillstyrkt ansökan

2018-03-21

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-21

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1005

U

Delegationsbeslut mindre åtgärder inom
Borgholms kommun Regional transportplan för
Kalma r län 2018-2029

Ilko Corkovic

2018-03-23
KS 2016/54

DELEGERINGSBESLUT
Regional transportplan 2017-2028 och 20182029

2018.1006

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Tullgatan-Storgatan

Ida Dessin

2018-03-23

Grävansökan 5/18

MEX

KS 2018/3

Ok enligt Julia 2018-03-20
DELEGERINGSBESLUT
2018-03-23 Beslutet mailat till J Holmberg Peab.
J.D.
Grävtillstånd 2018

2018.1096

U

Borgholms cityföreningen- Tillstyrkt ansökan

2018-03-26

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-26

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1025

U

Delegationsbeslut att godkänna ansökan om
Ilko Corkovic
uttag ur överskottsfond KPA pension samt
beviljar en fullmakt att från Livförsäkringsbolaget
Skandia och Skandiikon Administration
Aktiebolag hämta samtliga registerförda eller på
annat sätt lagrade pensionsgrundande uppgifter.

2018-03-27
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.1093

U

Stora Hamnkontoret- Tillstyrkt ansökan gällande Jens Odevall
uteservering

2018-03-27

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-27/MW

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1033

U

2018-03-28

Kommunens kontaktpersoner i projektet We
stand up är funktionerna ungdomssamordnare
och folkhälsosamordnare.

Jens Odevall

Kumulus

KS 2017/248

DELEGERINGSBESLUT
Förfrågan om medverkan i projektet ”WE
STAND APP”

2018.1097

U

Borgholmsqvarnen AB- tillstyrkt ansökan

Jens Odevall
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-04-03

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-03

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186416

K

Ölandspartiet- Tillstyrkt ansökan

2018-04-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-06

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186433

K

IFK Borgholm- Tillstyrkt ansökan Viktoriamässan Jens Odevall

2018-04-06

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186434

K

Socialdemokraterna- 1:a maj-firande

2018-04-06

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-06/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1255

U

2018-04-09

Delegationsbeslut söker anslag från lona
gällande tre vårmarksprojekt 18160199- Mer
grundvatten genom ytvatten på Öland.
18160192 Ölandsvatten- restaurering av
öländska våtmarker.
18160194 Växt- och djursamhällen före
våtmarksåtgärderna på Öland

Ilko Corkovic

KSO

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.1219

I

Ölands skidklubb- ändring av datum till 2018-06- Jens Odevall
17

2018-04-11

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/39

Skickat till LST 2018-04-11

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
186592

K

Borgholms blues rock festival

2018-04-12

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186597

K

Mormor Julia- tillstyrkt ansökan

2018-04-12

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-26
§ 59 Årlig träff med LRF:s kommungrupp
2018-03-13
§ 60 Information och redovisning av delegationsbeslut, personalavdelning
§ 61 Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av lärarrankingen
för kommunen.
§ 62 Återrapportering av bifallen motion gällande klimatkompensering.
§ 63 Återrapport; utredning utbyggnad Byxelkroks hamn
§ 64 Information från verksamheten; redovisning av delegationsbeslut
§ 65 Information; Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
§ 66 Redovisning av delegationsbeslut; yttrande över laglighetsprövning gällande kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 § 30 – anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Mål nr 1202-17
§ 67 Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2018-01-15 § 7;
politiska uppdrag 2014-2018; Fyllnadsval, socialnämndens ordförande (Mål nr
653-18)
§ 68 Delegationsordning för överförmyndare
§ 69 Remiss – ansökan om hastighetsbegränsning, Skåle Grindsvägen/ Fridhemsvägen
Köpingsvik.
§ 70 Remiss – Förslag till nya föreskrifter för väg 136, Kalmar län.
§ 71 Motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd.
§ 72 Motion (Per Lublin nÖP) – färdtjänst utan behovsprövning för alla mantalsskrivna
från och med året de fyller 80
§ 73 Medborgarförslag (Åsa Petersson) – fjärilsträdgård i Borgholms kommun.
§ 74 Begäran om åtgärder för minska antalet kajor, centrala Borgholm
§ 75 Återrapportering; Inrättande av Folkhälso- och Trygghetsråd
§ 76 Inrättande av Folkhälsoråd samt godkännande av förslag till struktur för folkhälsoråd
§ 77 Godkännande av folkhälsoavtal 2018—2020, partnerskapsavtal med Fryshuset
§ 78 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
§ 79 Information; teknisk utredning, Åkerboskolan ombyggnation
§ 80 Återrapportering; Lokaler för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheten i
mellersta och centrala Borgholm
§ 81 Avbruten upphandling parkeringsövervakning
§ 82 Upphandling ramavtal – betongprodukter
§ 83 Dialogmöte med Kalmarsunds Gymnasieförbund
§ 84 Information om behov av servicelägenheter inom LSS
§ 85 Information om förslag på hemmaplanslösningar, återbruk i Borgholms kommun
2018-03-16
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89

Gemensam upphandling – köksutensilier och serveringsutrustning
Upphandling ramavtal – Trygghetslarm och larmmottagning 2015 samt Yrkeskläder och skor
Motion (Per Lublin nÖP) – skapa framkomlig gångpassage mellan Kvarngatan och
Sandgatan.
Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
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2018-04-03
§ 90 Medarbetarundersökning
§ 91 Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess bolag
§ 92 Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun
§ 93 Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
§ 94 Förändringar budget 2018
§ 95 Uppmaning att byta bank.
§ 96 Ansökan om bidrag, Ölands Golfklubb
§ 97 Avtal 2018-2020 huvudsponsor, Ölands Skördefest och Öland Spirar
§ 98 Avsiktsförklaring; medverkan i Projekt Servicelyftet, Coompanion
§ 99 Remiss – ansökan om hastighetsbegränsning av väg 136, Mellböda Strandtorp
§ 100 Ändring av beslut; Gågatuperiod 2018
§ 101 Ändring av beslut gällande varuexponering och skyltning/trottoarpratare i centrala
Borgholm
§ 102 Anvisning av medel, återställande av strandpromenaden Solberga-täkten 1:1
§ 103 Förslag att anlägga plan för beachvolleyboll, badstranden i Sandvik
§ 104 Arrendeavtal Stora Rörs Hamn, Stora Rörs Båtsällskap
§ 105 Kontaktperson/samordnare dataskyddslagen.
§ 106 Yttrande över vattenmyndigheterna samråd november 2017-april 2018 19
§ 107 Deltagande i två internationella energiprojekt
§ 108 Återrapportering; avslut av ärende, Fairtrade kommun
§ 109 Samverkan kring energi- och klimatrådgivning
§ 110 Skrivelse med förslag som skulle kunna förbättra restaurangkvaliteten i Borgholms
kommun
§ 111 Motion (Per Lublin nÖP) – införa medborgarpanel på kommunens hemsida.
§ 112 Slutrapport samt begäran om anvisning av medel, Vattengruppen
§ 113 Överföring från 2017 till 2018
§ 114 Företagssafari – en ny form av företagsbesök.
§ 115 Förslag; uppmärksamma kända profiler i nya gatunamn
2018-04-10
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
Information; Organisationsöversyn
Begäran om anvisning av medel, asfaltering
Granskningsrapport - verkställigheten av fullmäktiges beslut
Ny näringslivsstrategi för Borgholms kommun
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommun-fullmäktiges beslut 2017-11-20 § 180; Verksamhetsplan med budget för 2018 samt plan
2019-2020 (Mål 5040-17)
Information; samråd detaljplan del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”
Aktualisering av uppdrag; projekt Generationer i samverkan
Information; lokalförsörjning
Antagande av fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik
Silvermedlemskap, årligt marknadsföringsbidrag Victoriadagen
Fyllnadsval, näringslivsrådet
Ansökan om bidrag, Bolinleden
Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018; socialnämnden
Information om behov av lägenheter inom socialförvaltningen

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
2018-03-23
§1
§2
§3
§4

Remiss; ”Kultur att växa i – Kulturplan landstinget i Kalmar län 2022”.
Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018.
Föreningsbidrag 2018.
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§5
§6
§7
§8
§9

Information från fritidsverksamheten.
Nästa sammanträde.
Delegationsbeslut.
Information från kulturverksamheten.
Studiebesök.

Borgholm Energi AB
2018-03-21
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018
Avvikelserapportering 2018
Fjärrvärmekulvert Oden 8
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Försäljning av Ölands gymnasium, Rödhaken
Avfallsplan Borgholms kommun
Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Taxeprojekt VA
Avrapportering Avfallssortering matavfall
Uppföljning Gata Park Hamnar
Återrapportering från KS och KSAU
Restlista 2018

Borgholm Energi Elnät AB
2018-03-21
§9
§ 10

BELNAB Styrelsemöte inledning 2018
Månadsuppföljning 2018
§ 11 Avvikelserapportering 2018

----
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