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§ 94

Dnr 2018/11-002 KS

Information från verksamheten, verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
Kommunchef Jens Odevall informerar om:
- GDPR som gäller från 25 maj. Samtycke vid filmade möten krävs från alla
som inte är förtroendevalda, förvaltningschef eller sekreterare vid filmade
möten. Ställer krav på att tänka efter vad som sägs vid mötena.
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- integritetspolicy är framtagen och ska antas av kommunfullmäktige.
- sista mötet med allmänheten gällande Öland en kommun hålls i Borgholm
torsdag 31 maj. Därefter görs sammanställning och information ges till
kommunfullmäktige i augusti.
- regionbildningen 1 januari 2019. Ärendet gällande nytt kommunförbund
behandlas i kommunstyrelsen i juni, kommunfullmäktige i augusti. Första
konstituerande möte i slutet av augusti.
- krigsplacering och säkerhetskyddsklassning av nyckelpersoner inom
kommunen för att säkerställa viktiga funktioner om det blir krig.
- från 1 juli ändras kommunallagen genom att generella möjligheter till avtalssamverkan införs. Genom detta kan kommuner/landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till annan kommun/landsting.
Stig Bertilsson (C) ställer ytterligare frågor hur GDPR påverkar kommunens
webbsändningar.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om möte med företagare som vill
bygga koopertiva hyreslägenheter någonstans i kommunen. Förfrågan om
markreservation har inkommit.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut samt information
om verkställighet till handlingarna.
_____________________________

§ 95

Dnr 2017/201-361 KS

Nya debiteringsmodeller avtalskunder VA
Borgholm Energi föreslår 2018-04-11 § 85 kommunfullmäktige
att anta debiteringsmodell Avtalskunder VA till grund för prislista.
Av Borgholm Energis beslut framgår att debiteringsmodellen har presenterats
för och i dialog med LRF:s kommungrupp och Camping Öland, arbetats fram
till juridiskt hållbara debiteringsmodeller för avtalskunder VA. Föreslagna debiteringsmodeller kommer att ligga till grund för av huvudmannen Borgholm
Energi AB upprättad och beslutad prislista Avtalskunder VA.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-08 § 153 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta debiteringsmodellen för avtalskunder VA.
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen redogör taxestrateg Jesper
Slöjdare återigen för debiteringsmodellen och ledamöterna får ställa frågor
vilka besvaras. Taxestrategen meddelar att VA-taxan från år 2019 kommer
att anpassas till debiteringsmodellen.
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--------------------Ärendet ajourneras för att genomföra annan inbokad information.
--------------------När ärendet återupptas konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut; att föreslå kommunfullmäktige att anta debiteringsmodellen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta följande debiteringsmodell för avtalskunder VA:

Debiteringsmodell bostadsfastighet
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är: kontor, förvaltning, stormarknader, butiker, utställningslokaler, sporthallar, hotell, restauranger, samlingslokaler
hantverk, småindustri, utbildning och sjukvård.
Bostadsenheter för bostadsfastigheter beräknas enligt följande:
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed
jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ
av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Bostadsfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt Prislista
Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som Bostadsfastighet i VA-Taxan.
Debiteringsmodell campingfastighet
Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett
för campingändamål.
Bostadsenheter för campingfastigheter beräknas enligt följande:
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet.
För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet:
- varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas
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som en bostadsenhet.
- för övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett och
kök/pentry) räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en bostadsenhet.
- mindre rum (<12m2) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och
pentry, räknas som ½ bostadsenhet.
- för övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Campingfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som
Bostadsfastighet i VA-Taxan. Maximal debiterbar tomtyta för campingfastighet begränsas till 10 000 m2.
Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med
campingverksamhet – såsom ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med tillgång till servicehus debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt modell
för Campingfastighet.
Debiteringsmodell lantbruksfastighet
Lantbruksfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett
för lantbruksändamål.
Debiteringsmodellen för lantbruksfastigheter delas i två delar avseende; bostadsdelar och lantbruksverksamhet.
Bostadsdelar
Bostadsdelar: delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsdelar jämställs delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd/nyttjad,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas/nyttjas, för vissa andra ändamål – dock inte lantbruksverksamhet - där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader/ändamål är: kontor, utbildning, butiker, utställningslokaler, hotell, restauranger, hantverk, småindustrier.
Bostadsenheter för bostadsdelar på lantbruksfastigheter beräknas enligt följande:
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsdelar, eller därmed
jämställda delar, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av
byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Lantbruksfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift för bostadsdelar enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt
samma modell som Bostadsfastighet i VA-Taxan.
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Lantbruksverksamhet
Debiteringsmodellen för lantbruksverksamhet delas i två delar avseende; anläggnings- och brukningsavgift.
-

Brukningsavgift:
Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m3 vatten.

Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning
sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m3 per för bostadsdelar debiterad bostadsenhet.
Lantbruksfastighet debiteras brukningsavgift för lantbruksverksamhet enligt
Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan:
Grundavgift: för de fall separat abonnemang finns för lantbruksverksamhet.
Förbrukningsavgift: per m3 förbrukning.
Nyttoavgift förbrukning: om 1/150 av avgift för bostadsenhet för bostadsdelar
per m3 förbrukning.
-

Anläggningsavgift:
Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m3 vatten.

Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning
sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m3 per för bostadsdelar debiterad bostadsenhet.
Kapacitetsenhet: motsvarande påbörjat 500-tal m3 årlig förbrukning.
Lantbruksfastighet debiteras anläggningsavgift för lantbruksverksamhet enligt
Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan:
Servisavgift: för de fall separat servisledning anläggs för lantbruksverksamhet.
Förbindelsepunktavgift: för de fall separat förbindelsepunkt etableras för lantbruksverksamhet.
Nyttoavgift kapacitet: per kapacitetsenhet, vilka jämställs med och debiteras
avgift för bostadsenhet för bostadsdelar.
Om årlig förbrukning förväntas överstiga den volym motsvarande antal kapacitetsenheter för vilka anläggningsavgift har erlagts skall anläggningsavgift
för kapacitetsenheter motsvarande förväntad ökning erläggas.
Om årlig förbrukning överstiger den volym motsvarande antal kapacitetsenheter för vilka anläggningsavgift har erlagts ska anläggningsavgift för 1,5 x
kapacitetsenheter motsvarande överstigande volym erläggas.
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Jäv
Stig Bertilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beslut.
_____________________________

§ 96

Dnr 2015/217-291 KS

Information från teknisk besiktning av Åkerboskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 § 394 till fastighetsavdelningen
att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.
Rapporten fanns med som underlag till kommunstyrelsens sammanträde
2018-04-24 då ärendet gällande projekt Åkerboskolan bordlades.
Till dagens sammanträde har kommunledningen på ledamöternas begäran
bjudit in representanter från Mikael Gustafssons Ingenjörsbyrå i Kalmar för
att personligen redogöra för rapporten och ge ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till dem som utförare av besiktningen.
Vid informationen redogör representanterna för genomförd besiktning och sin
uppfattning om hur kommunen bör hantera frågan Av rapporten, som fanns
med i utskickat underlag till sammanträdet 2018-04-24, framgår att utredaren
”bedömer att nuvarande byggnader har en kort kvarvarande livslängd och
med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att
genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer
att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens
nybyggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning.”
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________

§ 97

Dnr 2015/217-291 KS

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.
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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.
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 kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-24.
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 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
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om- och nybyggnation, utbyggnadsmöjligheter framtida behov, slutresultat
giftfria lokaler, eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola och
inhämtande av facknämndens yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade 2017-09-26 § 99 att anta förvaltningens yttrande och överlämnade detsamma till kommunstyrelsen.
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 dagens 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,
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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.
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.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-24 presenterade fastighetsstrateg Maria Drott även en ekonomisk jämförelse av de olika alternativen tillsammans med en SWOT-analys.
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.
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Preliminära kostnader – jämförelse utifrån samma förutsättningar/ytor

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 79 med 6 nej mot 4 ja
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29.

Enligt § 96/18 vid dagens sammanträde har, på ledamöternas begäran, representanter från utföraren muntligt redogjort för den tekniska utredningen,
som genomförts på kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag 2017-11-14
§ 394, och framfört sin bedömning hur kommunen bör hantera ärendet.
Av rapporten, som fanns med i utskickat underlag till sammanträdet 2018-0424, framgår att utredaren ”bedömer att nuvarande byggnader har en kort
kvarvarande livslängd och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara
ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är
byggda 1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens nybyggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning.”

Vid dagens möte deltar fastighetsstrateg Maria Drott, fastighetsingenjör
Martin Jältås och ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg, som
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tillsammans svarar på ledamöternas frågor dels på tidigare underlag och dels
på utredarnas tekniska rapport.
Fastighetsstrateg Maria Drott klargör för ledamöterna att kommunen inte kan
bryta mot myndighetskrav.

Yrkanden
Peder Svensson (C) yrkar på inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 Bygga
nytt, med tillägg
- att behålla det den tekniska utredningen anser vara värt att behålla.
- giftfri miljö.
- investeringstak på totalkostnaden.
- låg driftkostnad genom solceller och solfångare.
Inger Sundbom (S) och Sune Axelsson (S) yrkar på inriktningsbeslut enligt
Alternativ 3 Bygga nytt med tillägg att behålla lilla gymnastiksalen.
Sofie Loirendal (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar på ett ”inriktningsbeslut där vi optimerar förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen)
med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. I den processen anser
vi att det ska:
- snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten.
- undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
- tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida
behovet.
- tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen.
- undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för
att bättre nyttja dem.
- som alternativ till eventuella rivning av byggnader som exempelvis Eken
undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.”
Marcel van Luijn (M), Per Lublin (ÖP), Bertil Lundgren (MP) och Jan Erici (M)
stöder Framtid Ölands yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Alternativ 3
Bygga nytt med olika tillägg samt förslag på inriktningsbeslut från Framtid
Öland, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Alternativ 3 Bygga nytt med tillägg.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder Alternativ 3
Bygga nytt med tillägg röstar ja. Den som stöder Framtid Ölands inriktningsbeslut röstar nej.
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Vid omröstningen avges följande röster:
Ja – 5
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Sune Axelsson (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 bifalls Framtid Ölands inriktningsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1
sommaren 2019. I den processen ska det:
- snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten.
- undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
- tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även
framtida behovet.
- tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen.
- undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en
sluss för att bättre nyttja dem.
- som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis
Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S) (BILAGA 1)
Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C) till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning – 1
”Inför detta beslut bestämde vi Moderater att ett antal, för oss, viktiga principer:
- investeringarna ska vara självfinansierade, vilket kan uppnås genom en
gradvis renovering över en längre tid
- att behålla det som är värd att behålla
- gympasalen är viktigt för bygden och ska behållas
- endast renovering av verksamhetsytor som behövs (skolan har idag för
många m2 sett till antalet elever/klasser)
- få in intäkter genom att avyttra delar av tomten/fastigheten vi inte behöver
Allt detta talar för det renoveringsförslaget som Framtid Öland tog fram och
det är därför vi ställde oss bakom detta.
Sedan tycker jag personligen att det är sorgligt att detta ärende blev så prestigefullt och debatten så hätsk. Anklagelser som riktades mot mig ang mitt
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beteende mot tjänstemän känner jag inte igen.
Efter Moderaternas förslag på bordläggning (april) fanns det ett antal veckor
där man kunnat försöka komma överens och undvika en politiskt låsning. Ett
riktigt politiskt ledarskap skulle ha tagit denna möjlighet och föra samtal med
alla för att komma vidare. Tyvärr har vi inte fått ett sådant erbjudande från
Socialdemokraterna, och det verkar som att det inte ens har förekommit samtal inom den styrande koalitionen. Däremot bjöds tydligen Ölandspartiet in till
samtal med Socialdemokraterna, med syfte att skapa (minimal) majoritet i
kommunstyrelsen.
Nu blev det tyvärr en splittrad politik i denna viktiga fråga.
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning - 2
”Vi socialdemokrater förespråkar alternativ 3 (om- och nybyggnation) där vi
även vill behålla lilla sporthallen som betyder oerhört mycket för bygden. Vårt
förslag baseras på två expertutlåtande som har rekommenderat att stora delar av huvudbyggnaden inte ska renoveras. ”Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda
1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder
för att uppnå dagens byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning”. Desssutom är ombyggnationsalternativet förenat med stora risker för framtida fukt
och miljöproblem d v s det finns stora risker i den befintliga byggkonstruktionen.
Även vid kommunstyrelsens sammanträde framgick klart och tydligt att statusen på byggnaderna var så dåliga vilket innebär att det inte är säkert att
bygglov kan beviljas då dagens energikrav inte kan uppnås till rimlig kostnad.
Det tagna beslutet strider mot fastställda mål i fastighetsstrategin. Enligt oss
socialdemokrater är ärendet av principiell beskaffenhet och borde varit en
fråga för kommunfullmäktige vilket brukar vara viktigt i de flesta av liknande
ärenden.
Det är uppseendeväckande att vissa politiker påstår att uppdragstagaren
Mikael Gustafssons ingenjörsfirma lämnat annat besked än de som redogjordes på kommunstyrelsen samt i bifogad rapport. Vi kan inte ha sakkunniga i varje parti. Olika sakkunniga får gärna kliva fram, de får gärna ta
ansvar om det här inte visar sig fungera sju - tio år. För oss socialdemokrater
är långsiktigheten viktig och det enda rätta är att satsa på nybyggnation enligt
professionens bedömning. Låt proffsen vara proffs. Vi ska ge våra barn den
bästa studiemiljön eftersom de är norra Ölands framtid.
Det är anmärkningsvärt att vi betalar 150 tkr för en utredning och avfärdar
slutsatser och rekommendationer. Det alternativet som förespråkades av
FÖL m fl har inte ens beretts överhuvudtaget. Och allt detta kommer försena
den faktiska byggstarten.
Vi tror på norra Öland och vårt alternativ andas visioner och framtidstro. Det
beslutade alternativet kommer förmodligen kosta mycket mer i slutändan och
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det är inte uteslutet att vi måste göra ännu större åtgärder vilket kan kosta
våra skattebetalare ännu mer framöver. Detta är inte en god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattemedel.
Ilko Corkovic (S), Sune Axelsson (S) ,Inger Sundbom (S)
Protokollsanteckning - 3
” Anser att man inte borde besluta om det utan att först inhämta de nordöländska kommunmedborgarnas synpunkter vid ett utlyst allmänt möte i Löttorp. Eftersom jag kunnat konstatera att samtliga övriga partiers ledamöter
utom miljöpartiets anser att kommunmedborgarnas synpunkter är ovidkommande och inte värde ens ett allmänt möte, så ger jag mitt stöd för ett beslut
som jag uppfattar även ha allmänhetens stöd och som innebär:
● att den sedan länge både önskade och utlovade upprustningen av Åkerboskolan nu äntligen kan komma igång och projekteringen kan börja omgående
● att själva renoveringsarbetet kan inledas redan nästa år
● att arbetet kan ske etappvis och i största utsträckning koncentreras till
sommarloven, så att eleverna så lite som möjligt behöver uppleva sin
skola som en byggarbetsplats
● att lokala entreprenörer kan vara med, vilket ger arbetstillfällen åt befolkningen på norra Öland och skatteinkomster till vår kommun
● att fungerande byggnader och kök kan tas tillvara och vi slipper det resursslöseri som rivning alltid innebär, samt
● att vi kan slippa ytterligare förhalning och risken att överhuvudtaget ingenting sker med Åkerboskolan på grund av kommunens ansträngda ekonomi
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________
§ 98

Dnr 2016/151-001 KS

Organisationsförändringar för delar av den kommunala förvaltningen;
återrapportering av uppdrag översyn
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 föreslår kommunchef Jens Odevall dels
att godkänna förslaget till ny förvaltningsstruktur för nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontor att träda i kraft den 1
januari 2019.
att ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten flyttas till ekonomi- och fastighetsavdelningen 1 juni 2018.
att flytta arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen 1 juni 2018.
att omgående påbörja inrättandet av en tillväxtenhet inom kommunledningskontoret under kommunchefen.
Dessutom föreslås att kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige att ersätta nuvarande samhällsbyggnadsnämnd med en miljö- och byggnadsnämnd, vilket hanteras i eget ärende.
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Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunchefen och HR-chefen i augusti
2017 (§ 269 2017) fick uppdraget att, utifrån en tidigare gjord förstudie av
PWC:s gällande organisationsstruktur för kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, komma med förslag till förändrad organisation.
Det förslag som presenteras nedan har samverkats med berörd personal och
fackliga företrädare under perioden december 2017 till april 2018.
Förslaget innebär i korthet att samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning benämnd kommunledningsförvaltningen samt att ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder inkorporeras i socialförvaltningen.
Förslaget har därutöver beaktat de synpunkter som kommunstyrelsens arbetsutskott skickat med om att omfatta även förslag till justering av den politiska organisationen då samhällsbyggnadsnämnden föreslås bli en renodlad
myndighetsnämnd som hanterar främst de ärenden som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller
miljö- och hälsoskyddsområdet. Övriga frågor av mer strategisk karaktär hanteras av kommunstyrelsen. Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder föreslås flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Dessutom föreslås att det som stadgas under paragraferna om löne- och
personalpolitiken i reglementena för utbildningsnämnden respektive socialnämnden utgår då det idag är en dubbelstyrning. I dag regleras dessa frågor
i praktiken av kommunstyrelsens arbetsutskott i dess egenskap av personalutskott och genom delegationsordningen för personalfrågor. Istället föreslås att tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente om att kommunstyrelsen
är kommunens personalmyndighet, vilket också är det brukliga bland Sveriges små och medelstora kommuner.
Ärende/bedömning
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-09-06 § 302 till kommunledningskontoret att upphandla en organisationsutredning för kommunledningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. Uppdraget
vad avser kommunledningskontoret och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen lämnades till PWC. En förstudie som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 där PWC i korthet lämnade följande rekommendationer;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justerandes sign

Behov av att tydliggöra att kommunledningskontoret (KLK) är Kommunstyrelsens (KS) förvaltning.
Det behövs en uppdragsbeskrivning för KLK.
Det behövs en tydligare organisationsstruktur, till exempel genom att
skapa 3-4 avdelningar.
Tydliga uppdragsbeskrivningar till avdelningarna med koppling till fullmäktiges övergripande mål.
Övergripande fysisk planering är en strategisk fråga och därför bör detaljplaner initieras av KS.
Inrätta en strategisk utvecklingsavdelning på KLK där mark- och exploaUtdragsbestyrkande
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teringsfrågor (mex), tillväxt, näringsliv, samhällsplanering och fastighetsfrågor ingår.
7. Synergier kan nås genom att samordna verksamheter som arbetsmarknad - ekonomiskt bistånd, kultur - utbildning, HR - folkhälsa, HR – kommunikation, ekonomi - administration etc.
8. Tydliggöra kommunchefens (KC) uppdrag genom en skriftlig uppdragsbeskrivning.
9. Inrätta mer strukturerade möten mellan KC och Kommunstyrelsens ordförande.
10. Genomföra utbildningsinsatser för rolltydlighet och förståelse.
11. Växla upp det strategiska arbetet. Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag,
roll, uppgift och arbetssätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter 2017-08-15 § 269 åt
kommunchef och HR-chef att utifrån PWC:s förstudie inkomma med förslag
till förändrad organisation.
Sedan beslutet fattades har vissa av rekommendationerna som togs upp i
förstudien genomförts. Bland annat har kommunchefens ledningsgrupp utökats med VD för BEAB vilket innebär att det nu är en kommunkoncernövergripande ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer, HR-chef, ekonomichef samt VD. Gruppen har också gemensamt tagit fram en ledningsdeklaration som syftar till att klargöra ledningsgruppens uppdrag, ansvar, förhållningssätt och arbetsformer. Förvaltningssekreteraren med inriktning kommunikation har kopplats till ledningsgruppen för att kommunicera ledningens arbete.
I februari antog kommunstyrelsen en instruktion för kommunchefen, vilket
numera är ett krav enligt kommunallagen. Syftet med instruktionen är att
skapa en trygghet både för de förtroendevalda och för kommunchefen vad
gäller samarbetet dem emellan och ökad tydlighet vad gäller beslutsbefogenheter och arbetsuppgifter. Instruktionen ska därför tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig
förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. Instruktionen syftar även till att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan kommunchef
och kommunstyrelsens ordförande samt till förvaltnings- och bolagschefer.
Det från Borgholm Energi AB (BEAB) överförda ansvaret för kommunens fastigheter har organiserats under ekonomiavdelningen.
Beslut har även tagits av kommunledningen att inrätta ”en väg in” för företag
vilket innebar att lov- och tillståndsgivning (inom såväl samhällsbyggnad som
BEAB) samlas regelbundet tillsammans med MEX (mark- och exploatering)
och näringslivssamordnare för att förenkla processerna för näringsidkare.
Kommunen deltar också i utbildningen ”Förenkla helt enkelt” vars syfte är att
utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna processer och en större förståelse i hela organisationen för företagens behov. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten
att starta företag, verka och växa. Efter utbildningen ska kommunen ha en
handlingsplan/åtgärdslista med de åtgärder och förbättringsområden som
identifierats som värdefulla.
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Mål och syfte
Samla viktiga kompetenser som direkt bidrar till en hållbar utveckling av
kommunen på en enhet. Flera av de funktioner som samlas på den nya enheten (tillväxtenheten) arbetar idag ganska ensamma inom sina fält, och har
olika placeringar i organisationen. En kraftsamling för en hållbar utveckling
med strategisk planering, kommunens möjligheter med egen mark, naturoch kulturvärden och näringslivsutveckling samlat är en möjlighet att kapa
beslutsvägar och öka takten i utvecklingen. Att testa nya arbetsformer skapar
ofta i sig kreativitet, och nytänkande behövs för att utveckla vår kommun och
dess näringsliv.
Då företag och andra organisationer vid etablering av kontaktyta söker sig till
högsta ansvarig (politiker eller tjänsteman) måste kommunchefen ta ett aktivt
ansvar i utvecklings- och näringslivsfrågorna. Detta kommer också att underlätta för att få smidiga beslutsprocesser i nästa led vilket såväl den externa
parten som kommunens tjänstemannaorganisation kommer att vinna på.
Minska och helst helt eliminera medarbetare, undantaget chefer, som rapporterar direkt till kommunchefen. Kommunchefens roll är sådan att det inte ges
möjlighet att vara den närvarande och stödjande chef som majoriteten medarbetare normalt önskar.
Skapa en större samlad administration för att minska sårbarheten, minska
risken för dubbelarbete, tillvarata möjligheterna med digitaliseringen, öka effektiviteten och möjligheten för enskilda medarbetare att specialisera sig
mera. Det senare är en följd av utvecklingen mot mera specialiserade system
för flertalet viktiga funktioner. En samlad administration skapar förutsättningar
för enskilda medarbetare att utveckla sina egna färdigheter samtidigt som
sårbarheten minskar. En förhoppning är att viss effektivisering kan uppnås,
som kan möjliggöra ökat stöd till handläggare och mera tid för utvecklingsarbete.
”Jobba mer tillsammans” Vi jobbar alla för samma mål; service till kommuninnevånare, företagare och turister/deltidsboende. En mera sammanhållen
organisation minskar avstånden mellan förvaltningar, och kan bidra till en öka
vi-känsla. Arbetet inom SKL:s projekt ”Förenkla helt enkelt”, som kommunen
deltar i tillsammans med grannkommunerna, kan användas som ett stöd för
att utveckla vi-känslan hos medarbetarna inom kommunen.
Syftet med förändringen är också att tydliggöra rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och facknämnden/myndighetsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnd). Det behövs en starkare koppling mellan samhällsplanering
och den politiska viljan. De politiska prioriteringarna ska ha en tydlig och direkt styrning in i förvaltningen i dessa frågor för att få den önskade utvecklingen av kommunen. En tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän ska självklart bibehållas och vidareutvecklas. Denna direkta styrning gäller självklart inte vid myndighetsutövningen där den politiska
viljan redan manifesterats i lagar, regler och dylikt.
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Begränsningar
Att uppdraget saknar stöd för personalförändringar, såväl fler som färre medarbetare, sätter gränser för vad som kan förändras givet att det ska vara
kostnadsneutralt och utan att äventyra målet att ha ett bra stöd till medarbetarna och inte få för låg ”cheftäthet”.
Att organisera om utan personalförändringar kan också leda till att en medarbetares arbetsuppgifter organisatoriskt kan omfatta flera enheter. Det bör inte
vara något problem att hantera. Alla medarbetare ska ha en organisatorisk
hemvist och en chef. Redan idag arbetar personalen på SBF:s administration
åt två andra enheter än ”sin egen” (Tillsyn och Plan- och bygg) och detta har
inte uttryckts som ett problem. Men det gör det extra viktigt att alla jobbar tillsammans och att man inte överdriver betydelsen av organisatoriska gränser.
Att skapa en mera sammanhållen organisation är ett viktigt syfte med hela
förändringen.
Förslag
Funktioner som idag finns i kommunledningskontoret och i samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) integreras till en gemensam kommunförvaltning som
svarar mot två nämnder; kommunstyrelsen och en miljö- och byggnadsnämnd vilken ersätter nuvarande samhällsbyggnadsnämnd.
Den nya förvaltningen benämns kommunledningsförvaltningen (KLF). Benämningen skapar dels en enhetlighet då de övriga förvaltningarna benämns
just förvaltningar dels tydlighet då den nya kommunallagen anger att kommunchefen ska vara chef över kommunstyrelsens förvaltning.
Den administration som finns i de båda förvaltningarna utgör en gemensam
administrativ stödfunktion, benämnd administrativ avdelning, till förvaltningen
och den politiska överbyggnaden med uppdrag att ge service samt skapa
förutsättningar för struktur, effektivitet och rättssäkerhet. Till denna avdelning
tillförs också vissa andra kommungemensamma funktioner såsom folkhälsa,
GIS- och kartfunktioner och projektledare.
Det nuvarande servicecentret förblir en egen enhet (oförändrat) och sorterar
under den administrativa avdelningen. En fördjupad förstudie genomförs under 2019 med syfte att utreda inrättande av ett fullskaligt servicecenter som
servar alla kommunens verksamheter i syfte att tillgängliggöra tjänster och
förenkla för medborgare.
Inom telefonin flyttas teknik och avtal från samhällsbyggnadsförvaltningen/
servicecenter till IT-avdelningen. Servicecenter kommer fortsätta att vara
systemförvaltare och hanterar till exempel uppdateringar i systemet (TRIO).
Alla beställningar av telefoner och abonnemang görs till IT/Helpdesk. Det blir
”en väg in” (Helpdesk) för användaren, men arbetet fördelas där det görs
smidigast och så att sårbarheten minskar.
Utöver den administrativa avdelningen föreslås tre enheter finnas inom den
nya förvaltningen som dels självklart måste ha ett nära samarbete för smidig
hantering av ärenden dels arbeta processorienterat i olika konstellationer för
att hantera olika strategiska ärenden.
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1. Nuvarande miljöenhet behålls i stort sett oförändrad och svarar mot miljöoch byggnadsnämnden som fortsättningsvis blir en renodlad myndighetsnämnd.
2. Plan- och byggenhet som främst hanterar myndighetsutövning och svarar
i första hand mot miljö- och byggnadsnämnden. Enheten hanterar bygglov
samt detaljplaner enligt prioritering som fastställs av kommunstyrelsen för
att tydliggöra den fysiska planeringens strategiska betydelse för kommunen. Enheten hanterar också mätfunktioner, och är tänkt att vara ganska
lik nuvarande plan- och byggenhet.
3. En ny enhet som hanterar mark- och exploatering, strategisk och översiktlig planering, infrastruktur, näringsliv, hållbarhetsfrågor och kultur bildas
och svarar mot kommunstyrelsen. Detta då den övergripande fysiska planeringen och samhällsplaneringen är av sådan strategisk betydelse för
kommunens utveckling att dessa frågor bör hanteras av den högsta ledningen. Enheten benämns tillväxtenheten med uppdrag att utveckla ett
arbetssätt som sätter fokus på hållbar strategisk tillväxt och samhällsutveckling.
Arbetsmarknadsavdelningen inklusive integrationsfrågor (AMA) överförs till
socialförvaltningen för närmare samarbete med individ- och familjeomsorgen
(IFO). I övrigt behåller AMA sitt uppdrag.
Fritid och slott sorteras in under ekonomiavdelningen för närmare samarbete
och samordningsvinster med övriga fastighetsfunktioner. Ekonomichefen ges
mandat att inom befintliga ramar organisera avdelningen i enheter om så erfordras.
Tjänsten som kommunikatör tillsätts med kommunövergripande uppdrag såväl internt som externt och placeras direkt under kommunchefen. Detsamma
gäller kommunsekreteraren vars uppdrag i viss mån har förändrats med den
nya kommunallagen då kommunchefen ansvarar för kommunstyrelsens beredning och verkställighet av ärenden. Båda funktionerna arbetar därför mer
direkt under kommunchefen men samverkar med den administrativa avdelningen för att minska sårbarheten för dessa viktiga funktioner.
Då kommunchefen, vid kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, var direkt
chef för drygt 25 medarbetare med väldigt olika uppdrag och behov av direkt
arbetsledning innebar detta stora svårigheter att på ett ändamålsenligt sätt
leda, styra och utveckla kommunen. Så är fortfarande fallet även om fastighetsfunktionen tillförts ekonomichefens ansvar.
Därför föreslås att verksamheter under kommunchefen organiseras om inte
enbart inom förvaltningen utan även till andra förvaltningar för att uppnå synergieffekter. Vid fullt genomförande är kommunchefen, så när som ett par
undantag, enbart chef över andra chefer inom förvaltningen och förvaltningschefer vilket innebär att denne ges förutsättningar att styra, leda och utveckla
kommunen mot uppsatta politiska mål. Förändringarna bedöms vara kostnadsneutrala.
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Konsekvensanalys Konsekvenser/Risker som påtalats
Jävsproblematik och samverkan med politiken. Jäv kan föreligga när kommunen ”tillser” sig själv, dvs kommunen själv är verksamhetsutövare för
verksamhet som kräver tillsyn enligt Miljöbalken eller annan lagstiftning. Bedömningen är att så länge man har två olika nämnder för dessa frågor
(Kommunstyrelsen respektive en myndighetsnämnd, lämpligen en miljö- och
byggnadsnämnd) är det möjligt att lösa jävsproblematiken med respektive
nämnds delegationsordningar. Förslaget förutsätter att politiken tillsätter en
relativt renodlad myndighetsnämnd, en miljö- och byggnämnd, istället för nuvarande samhällsbyggnadsnämnd. Skillnaden blir i praktiken väldigt liten mot
idag eftersom SBN:s befogenheter utöver myndighetsdelen är ganska liten.
Det är i stort sett bara naturvårdsfrågor som är delegerat förutom myndighetsuppgifter. En konsekvens blir att delegationsordningarna för såväl SBN
som KS måste ändras. Denna fråga äger politiken och inte tjänstemannaorganisationen, men eftersom politiken kommer att ta ställning till förslaget så
får man utgå från att politiken även kommer att hantera konsekvenserna av
förslaget.
Enskilda tjänstemän arbetar redan idag med både myndighetsuppgifter och
andra frågor. Som tjänsteman bör man kunna hantera dessa roller. Risken
för jäv eller andra egenintressen finns alltid. En liten kommun ökar risken för
att man hanterar frågor av intresse för nära vänner eller släktingar, och för
tjänstemän finns även det personliga intresset/engagemanget som en påverkansfaktor för hur man hanterar enskilda frågor.
Samtidigt är för politikerna just intresset och engagemanget i sakfrågor grunden för deras arbete, och kanske tom det som gjort att de har valts in i sin
roll. Här har vi olika roller. Som tjänsteman förväntas man vara opartisk, medan politiker endast förväntas frånsäga sig ansvar i ärenden där man direkt
är jävig av personliga eller inkomstrelaterade skäl.
Utökad administration genom sammanslagning av nuvarande KLKs och
SBFs administrationer. Bedömning: Det handlar inte om ändrade arbetsuppgifter totalt sett. Arbetsuppgifterna är samma som idag. För att uppnå effektiviseringsvinster måste fördelningen av arbetet ändras, vilket sannolikt kommer att påverka samtliga administratörer.
En önskad effekt är att minska sårbarheten så att det blir fler personer som
kan täcka upp för varandra i de arbetsuppgifter som måste utföras varje dag.
För att uppnå den effekten måste alla kunna göra det som verkligen måste
göras varje dag, i form av registrering av ärenden, posthantering, utlämnande
av handling mm. Samtidigt bör var och en kunna vidareutveckla sina särskilda kompetenser när det gäller systemansvar för olika system etc. Det är
inte meningen att alla ska kunna göra allt sådant, tvärtom behöver de flesta
vidareutveckla sina unika kompetenser för att driva verksamheten framåt och
ständigt utveckla och förbättra arbetet. Det finns också skäl att påpeka att
detta gäller administratörer. Bara för att ens tjänst ligger under administrationen betyder det inte att man är administratör. Ett flertal befattningar som
inte är administratörer kommer att ligga under administrationen.
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Initialt blir det självklart ett arbete med att samordna två administrationer med
olika rutiner och system, men på sikt bör samordningsvinster kunna uppnås
som kan användas för angelägna ändamål som ökat stöd till handläggarna
(särskilt alla inspektörer) och ökad digitalisering/förändrade arbetssätt som
skulle kunna ge ytterligare effektiviseringar.
Minskat stöd till handläggare har noterats som en risk med organisationsförslaget. Viktigt att påpeka att möjlighet till ÖKAT stöd till handläggarna är ett
av syftena med att samla administrationen.
Kopplingen mellan Servicecenter och Administrationen och ett ömsesidigt utbyte av stöd vid frånvaro ses av vissa som en risk. Servicecenter består idag
av tre personer, och det är självklart alldeles för lite för att upprätthålla en
funktion som kräver minst två personer fem dagar i veckan året om. Idag
finns utpekade extraresurser till Servicecenter, och förhoppningen är att det
ska kunna fortsätta vara så. Samtidigt ingår i detta förslag en fortsatt utredning som ska titta på Servicecenters framtida roll. Vi vill i detta skede inte föregå vad en sådan utredning kan komma fram till, men syftet med utredningen är att utveckla Servicecenter till att bli ett verkligt kommunövergripande
organ som hanterar betydligt flera frågor än idag.
Minskat stöd från närmsta chef på grund av att chefen får fler medarbetare.
Detta förslag bygger på ett önskemål att kunna internutlysa ytterligare en eller två chefstjänster. Om det inte blir möjligt så innebär det faktum att KC ska
ha mindre personal under sig att några andra chefer får några fler (gäller i
första hand ekonomichef och administrativ chef). Det senare året har chefstätheten ökat. Det är självklart ett steg tillbaka att minska den igen, men förhoppningen är att det inte ska bli så utan att chefstätheten tvärtom ökar ytterligare.
Behov av utredningsresurser Att en ny organisation skulle lösa problemet
med bristande utredningsresurser har anförts som en risk, eftersom inga resurser tillförs. Det är ingen som tror att mer jobb kan utföras av samma människor bara för att man organiserar om. Behovet av utredningsresurser har
påtalats av SBF bland annat genom äskande av ytterligare tid för en vattenstrateg men även påtalats av kommunchefen vad gäller behovet av att förstärka med central utredningsresurs på sikt. Detta behov kommer att kvarstå
efter omorganisationen. Ett sätt att till viss del lösa problemet är att öka projektvolymen, som just nu är mycket lägre än den har varit i snitt de senaste
åren. Större projektbudget ger fler människor inom prioriterade områden, och
även om projektanställda jobbar i projekt kan synergier med t.ex. remissvar
och andra utredningsbehov uppstå. SBF arbetar just nu för att ta hem flera
projekt, bland annat ytterligare LOVA- och EU-projekt.
Lokalfrågan – om någon måste flytta från Stadshuset påverkas inte av föreslagen omorganisation. Vi blir samma människor och befattningar som före
omorganisationen, och det är följaktligen lika trångt i huset före som efter.
Det finns idag inga tankar om vem som skulle kunna flytta ut i nuvarande organisation, eller vart dessa i så fall skulle flytta, och det finns ingen dold
agenda i organisationsförslaget att plocka ut någon del som skulle kunna
sitta någon annanstans. Problemet finns och kvarstår oförändrat efter omorJusterandes sign
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ganisationen. Eventuella omflyttningar i huset kommer att diskuteras oavsett
organisation, för att nyttja huset så effektivt som möjligt.
AMA till socialförvaltningen – Såväl AMA som socialförvaltningen har tagit
upp flera risker men också lösningar. Det är dock viktigt att särskilja på de
olika rollerna som IFO och AMA har samtidigt som båda ska jobba med aktiviteter istället för passivitet för den enskilde. Dvs det behövs såväl ett nära
samarbete som en tydlig gränsdragning för att AMA ska kunna utgöra ett professionellt stöd till deltagarna i dess olika situationer. Något ökat dokumentationskrav vid en överföring kommer inte ske utan verksamheten ska fortsätta
med sin dokumentation i system skild från övrig verksamhet.
Vidare föreslås att ansvaret för arbetsmarknads- och integrationsåtgärderna
överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för att ytterligare lägga fokus på aktivitet.
Risker som påtalats av enskilda eller fackliga organisationer, men där förutsättningarna ändrats i aktuellt organisationsförslag i förhållande till förslaget
som spreds före jul (dvs där riskerna beaktats i själva organisationsförslaget),
analyseras inte. Motiven för förändringarna finns i själva förslaget.

Vid kommunstyrelens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08 diskuterades
förslaget varvid Marcel van Luijn (M) föreslår att vissa delar av besluten bör
lyftas till kommunstyrelsen, vilket resulterar i att ärendet i sin helhet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Vad gäller ändring av politiska organisationen och revidering av nämndernas
reglemente behandlas detta i särskilt ärende (Dnr 2018/117).
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-05-08 § 132 ärendet
till kommunstyrelsen för beslut.

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och
klargör att ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten och arbetsmarknadsavdelningen övergår från 1 juli 2018. Vidare besvaras ledamöternas frågor
om organisationsförändringen.
Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar att sista att-satsen ska ändras till ”... av en hållbar
miljö- och strategisk tillväxtenhet”.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett tilläggsyrkande till tjänstemannaförslaget, vilket ska ställas under proposition.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

27 (52)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-29

94-120

Proposition tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
ändringen
Sista att-satsen ska därmed ändras enligt förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget till ny förvaltningsstruktur för nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontor att träda i kraft 1 januari 2019.

att

ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten flyttas till ekonomi- och
fastighetsavdelningen från och med 1 juli 2018.

att

flytta arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen från och med
1 juli 2018.

att

omgående påbörja inrättandet av en hållbar miljö- och strategisk tillväxtenhet inom kommunledningskontoret under kommunchefen.

Jäv
Bertil Lundgren (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beslut.
_____________________________

§ 99

Dnr 2018/117-003 KS

Ändring av politiska organisationen samt revidering av nämndernas
reglemente; miljö- och byggnadsnämnden
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 föreslår kommunchef Jens Odevall, samband
med genomförd översyn av kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, att samhällsbyggnadsnämnden ersätts med en miljö- och
byggnadsnämnd samt att viss ansvarsfördelning ändras mellan kommunsstyrelsen och nämnderna.
Av skrivelsen framgår att nuvarande samhällsbyggnadsnämnd ersätts med
en miljö- och byggnadsnämnd då nämnden föreslås bli en renodlad myndighetsnämnd som hanterar främst de ärenden som enligt lag ska fullgöras av
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och
hälsoskyddsområdet. Övriga frågor av mer strategisk karaktär hanteras av
kommunstyrelsen.
Den nya miljö- och byggnadsnämnden föreslås ha 7 ledamöter och 7 ersättare.
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Dessutom föreslås att det som stadgas under paragraferna om löne- och
personalpolitiken i reglementena för nämnderna utgår då det idag är en dubbelstyrning. I dag regleras dessa frågor i praktiken av kommunstyrelsens arbetsutskott i dess egenskap av personalutskott och genom delegationsordningen för personalfrågor. Istället föreslås att tillägg görs i kommunstyrelsens
reglemente om att kommunstyrelsen är kommunens personalmyndighet, vilket också är det brukliga bland Sveriges små och medelstora kommuner
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-08 § 133 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna ändring av den politiska organisationen enligt förslag från
2019-01-01.
att godkänna namnbyte till miljö- och byggnadsnämnd från 2019-01-01.
att godkänna att nämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare från 201901-01.
att godkänna upprättat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att
gälla från 2019-01-01.
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till reviderade reglementen för kommunens övriga nämnder och kommunstyrelsen, i enlighet
med förslaget, så att dessa kan träda i kraft 2019-10-15 för kommunstyrelsen och 2019-01-01 för övriga nämnder.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Kommunsekreteraren påpekar att uppdraget att revidera reglementena enligt
femte att-satsen bör ges direkt till kommunledningskontoret inför politiska beslut under hösten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna ändring av den politiska organisationen enligt förslag från
2019-01-01.

att

godkänna namnbyte till miljö- och byggnadsnämnd från 2019-01-01.

att

godkänna att nämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare från
2019-01-01.

att

godkänna upprättat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att
gälla från 2019-01-01

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret
att

upprätta förslag till reviderade reglementen för kommunens övriga
nämnder och kommunstyrelsen, i enlighet med förslaget, så att dessa
kan träda i kraft 2019-10-15 för kommunstyrelsen och 2019-01-01 för
övriga nämnder.

_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2018/140-344 KS

Utbyggnad av verksamhetsområde va-distrikt Källa vattentjänster, med
fastigheter i Hagelstad
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2018-04-26 § 86 förslaget om
nytt område att ingå i verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten) i
Borgholms kommun, vidare till Kommunfullmäktige för antagande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområdena i va-distriktet Källa.
Det som föreslås är att:
Skapa verksamhetsområde för vatten (V) i Hagelstad och inkludera fastigheterna enligt bifogad lista.
I bilaga finns översiktskarta över det geografiska området som omfattas av
förslaget, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighetsbeteckningar, vilken del av fastigheten ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås omfattas av.
Ärende/bedömning
Justering av verksamhetsområden sker kontinuerligt för att inkludera nya områden till det kommunala VA-nätet. I samband med antagandet av nytt område att ingå i verksamhetsområde för vatten får huvudmannen möjlighet att
ansluta dessa fastigheter till det kommunala dricksvattennätet.
Justering av verksamhetsområden sker kontinuerligt för att inkludera nya områden till det kommunala VA-nätet. I samband med antagandet av nytt område att ingå i verk-samhetsområde för vatten får huvudmannen möjlighet att
ansluta dessa fastigheter till det kommunala dricksvattennätet.
Motivering/konsekvensanalys
I ett område där kommunala vattentjänster drivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V),
spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df respektive Dg).
Verksamhetsområdena (VO) ska hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer områdets gränser och nya verksamhetsområde ska beslutas av fullmäktige. Samtliga fastigheter ska vara angivna med fastighetsbeteckning och
kartbild över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar bland annat
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster.
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Yrkande
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till föreslagen utbyggnad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna utbyggnad av befintligt verksamhetsområde va-distrikt
Källa att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricksvatten)
även omfatta följande fastigheter i Hagelstad:
Hagelstad 1:12, 1:13, 1:6, 1:7, 1:9, 11:2. 11:5, 2:2, 2:20, 2:4, 2:7, 3:2,
5:16, 6:12, 6:3, 6:7, 6:12 och 9:2.

_____________________________

§ 101

Dnr 2018/152-206 KS

Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll från och med 2018-07-01.
Räddningschef Rutger Thuresson föreslår i skrivelse 2018-04-18 att nya taxor
för sotning respektive brandskyddskontroll tillämpas från och med 2018-07-01.
Taxorna är uppräknade med 1,51 % enligt träffat avtal mellan SKL och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott konstaterar 2018-05-07 § 33 att
ärendet hanteras av medlemskommunerna.
Yrkanden
Peder Svensson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2018-07-01.

_____________________________
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Dnr 2018/141-406 KS

Reviderad taxa inom miljöbalkens område
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-04-26 § 84 kommunfullmäktige
att anta reviderat förslag till ny taxa inom miljöbalkens område, taxa med bi
laga 1-3.
Det reviderade beslut gäller från och med 2018-07-01 och ersätter tidigare
beslut från samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Taxa utifrån risk-och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilaga 1, Avgifter för prövning och tillsyn, har setts över och uppdaterats vad gäller hänvisning till lagstiftning. Bilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter, har bytts ut till den version som överensstämmer med den nya miljöprövningsförordningen.
Ärende/bedömning
Taxan för miljöbalkens område består av ett taxedokument med tre bilagor.
Taxa utifrån risk- och resursbedömning och bilaga 1, Avgifter för prövning
och tillsyn, har setts över och uppdaterats vad gäller hänvisning till lagstiftning. Bilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter, beskriver hur anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) delas in i avgiftsklasser.
Även små verksamheter som inte omfattas av prövningsplikt tas upp i bilaga
2.
Under 2017 genomfördes ett antal förändringar i miljöprövningsförordningen
som kan påverka hur verksamheter klassas. Ändringarna finns i SFS
2016:1188. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har därefter tagit fram
en ny version av bilaga 2 som överensstämmer med den nya miljöprövningsförordningen. Denna nya bilaga 2 föreslås ersätta den tidigare versionen för
att kunna göra avgiftsklassningar av verksamheter som stämmer med aktuell
lagstiftning.
Konsekvensanalys
Ändringarna i miljöprövningsförordningen har främst betydelse för större
verksamheter med prövningsnivå A och B. I Borgholms kommun berörs ett
fåtal verksamheter som kan komma att få en annan klassningskod. Berörda
verksamheter är lantbruk med klassningskod B 1.10 som nu omfattas av
IED-direktivet samt avfallsanläggningar klassningskod C 90.171 med behandling av icke farligt avfall genom biologisk behandling. För mindre avloppsreningsanläggningar har klassningen tidigare grundats på dimensionering, i den nya förordningen grundas klassningen istället på mottagen mängd
avloppsvatten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justerandes sign
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att

anta reviderat förslag till taxa med bilagor inom miljöbalkens område.

att

taxan gäller från och med 2018-07-01.

_____________________________

§ 103

Dnr 2018/8-042 KS

Budgetuppföljning april 2018.
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljningen varvid framgår:
• Resultatet för kommunen i april är +7,6 mkr. (Årsprognos 13,5 mkr)
• Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -3,3 mkr. (Årsprognos -4,7 mkr)
• Investeringarna till och med april uppgår till 7,9 mkr. (Årsprognos 52,2
mkr)
Budgetavvikelsen efter april är -3,3 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse
är -10,6 mkr och finansförvaltningen +7,3 mkr. Överskottet på finansen förklaras av högre generella statsbidrag samt lägre kostnader för räntor och
pensionskostnader.
De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 28,7 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar
ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 104

Dnr 2018/8-42 KS

Återrapportering från socialnämnden gällande begäran om åtgärdsplan
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 77 meddela socialnämnden
att styrelsen ser allvarligt på socialnämndens underskott och begär att få en
åtgärdsplan med konsekvensanalys
Socialnämnden överlämnade i beslut 2018-05-02
§ 57 konsekvensanalys vad gäller budgetunderskottet tillsammans med redovisning av åtgärder som är vidtagna för att komma till rätta med kostnadsökningarna inom samtliga nämndens områden.
§ 58 genomlysning av avtal för externa placeringar.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen noterar överlämnad konsekvensanalys tillsammans med
redovisning av åtgärder samt genomlysning av avtal för externa placeringar
som är vidtagna för att komma till rätta med kostnadsökningarna inom socialnämnden och lägger dem med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 105

Dnr 2018/133-012 KS

Revidering av målformulering; Vision för Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att målformuleringen i Vision
för Borgholms kommun ändras för att följa den styrmodell som tagits fram.
Utifrån dagens fem perspektiv har tre perspektiv; medborgare, organisation
och hållbarhet tagits fram. Utifrån dessa presenteras två målformuleringar
under varje perspektiv. Målformuleringarna är baserade på nuvarande kommunfullmäktigemål beslutade i verksamhetsplan med budget 2018.
Vid mötet 2018-05-08 konstaterade arbetsutskottet att tidigare mål gällande
företagandet i kommunen bör förtydligas i målformuleringen under perspektivet Medborgare, som därmed kommer att ha tre mål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 134 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna framtagna perspektiv och målformuleringar att gälla från 2019-01-01.
Vid dagens sammanträde konstateras att ordningsföljden ska ändras på målen under Medborgare.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna följande perspektiv
och målformuleringar att gälla från 2019-01-01:
Perspektiv
Medborgare

Mål
1. Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet,
delaktighet, inflytande och lika möjligheter.
2. Borgholms kommun ska tillsammans med företagare
och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
3. Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar
för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Justerandes sign
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Organisation 1. Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
där medarbetarna bidrar till utveckling
2. Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Hållbarhet

1. Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till
en ansvarsfull samhällsutveckling.
2. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas
utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och
stabilitet.

_____________________________

§ 106

Dnr 2018/134-406 KS

Taxor 2019; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08 fanns redovisning av taxor för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Nya taxor för året är
Grävtillstånd – avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.
Överlåtelse arrende – avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
I övrigt har inga förändringar gjorts på kommunstyrelsens taxor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 145 kommunstyrelsen godkänna föreslagna taxor.
Taxorna beslutas slutligt i samband med kommunfullmäktiges behandling av
Budget 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna följande nya taxor:
Grävtillstånd
Avser handläggning vid ansökan av grävtillstånd.

Justerandes sign

Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Avslag av grävtillstånd

400 kr

Utdragsbestyrkande
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Grävtillstånd

1 600 kr

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

Vite vid underlåtelse att följa
godkänt grävtillstånd

5 000 kr

Vite vid avsaknad av godkänd
tidsförlängning av grävtillstånd

5 000 kr/vecka

Överlåtelse arrenden
Avser handläggning vid överlåtelse av arrenden.
Administrativ avgift

att

2 000 kr

i övrigt godkänna taxor 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

_____________________________

§ 107

Dnr 2018/128-041 KS

Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Budgetchef Linda Kjellin redogör för budgetberedningens förslag till Årsplan
med budget 2019 samt plan 2020-2021.
Partigrupper och fackliga representanter har deltagit i budgetprocessen och
lämnat in sina äskanden till budgetberedningen för beaktande innan förslag
till budget 2019 tagits fram för politiska beslut.
Samverkan kring budgetförslaget har genomförts 2018-05-23 med deltagande av representanter från Lärarnas Riksförbund, Skolledarna, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, SSR och Fysioterapeuterna. Av protokollet framgår att de närvarande fackförbunden i samlad kommentar framför: Under
punkt 2.2 önskas tillägg att arbetsgivaren ska verka för marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera medarbetare i framtiden inom Borgholms kommun.
Ordföranden meddelar att varje att-sats behandlas för sig, varvid ledamöterna får tillfälle att lämna sina yrkanden, som ställs under proposition mot budgetberedningens förslag.
Under mötet avges yrkanden enligt följande:

Justerandes sign
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Driftbudget
Yrkande – undersöka möjlighet att inrätta tjänster för rehabilitering
Marcel van Luijn (M) yrkar att undersöka möjligheterna att inrätta två tjänster
på 80 % vardera för rehabilitering i Borgholm kommun, varav en tjänst ska ha
inriktningen demens och den andra tjänsten ska ha inriktningen stroke, samt
att dessa tjänster alterneras mellan Borgholms och Löttorps tätorter.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att yrkandet bifalls.
Möjligheten att inrätta tjänster för rehabilitering ska därmed undersökas under år 2019.
Yrkande – särskild prioritering inom löneutrymmet
Marcel van Luijn /(M) yrkar att inom löneutrymme särskilt prioritera löner till
förskollärare och lärare.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att yrkandet avslås.
Yrkandet avslås därmed.

Investeringsbudget
Yrkande – tillkommande post Utveckling Åkerbobadet
Marcel van Luijn (M) yrkar att lägga till posten ”Utveckling Åkerbobadet” till
investeringsbudget 2019 under ”Fastigheter upprustning”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att yrkandet bifalls.
Posten ”Utveckling Åkerbobadet” ska därmed läggas till under ”Fastigheter
upprustning” i investeringsbudget 2019.
Yrkande – tillkommande post utveckling gc-vägar
Marcel van Luijn (M) yrkar att lägga till posten ”Utveckling av gång och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet” till investeringsbudget 20192022 under ”Infrastruktur”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att yrkandet bifalls.
Posten ”Utveckling av gång och cykelvägar i samband med utbyggnad av
VA-nätet” ska därmed läggas till under ”Infrastruktur” i investeringsbudget
2019-2022.

Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att inga yrkanden lämnats avseende övriga attsatser.
Proposition – övriga att-satser
Vid propositionsställande på övriga att-satser finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige

Justerandes sign

att

skattesatsen 2019 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2019.

att

anta Budget 2019 med plan för år 2020 och 2021;
noteras att undersökning av möjligheterna att inrätta två tjänster på
80 % vardera för rehabilitering i Borgholms kommun enligt ovan bifallet yrkande ska genomföras år 2019.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2019 och föreslagna projekt
samt investeringsplan för 2020-2023;
noteras att följande tillkommande projekt har beslutats
posten Utveckling Åkerbobadet” ska läggas till under ”Fastigheter
upprustning” i investeringsbudget 2019 samt
posten ”Utveckling av gång och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet” ska därmed läggas till under ”Infrastruktur” i investeringsbudget 2019-2022.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av
drift- och investeringsmedel från 2018 till år 2019.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2019 omsätta lån d v s låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2019.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av
kommunfullmäktige beslutade totala ramar.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2019.

att

nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp

att

överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till
budget för år 2019.
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Jäv
Peder Svensson (C) anmäler jäv vad gäller yrkandet om särskild prioritering
inom löneutrymmet.
Reservation – löneutrymmet
Marcel van Luijn (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
”Vi vill poängtera ännu en gång att när det gäller de årliga löneprioriteringarna är inte budgetbeslutet forumet för detta. Detta är något som sker senare i
personalutskottet där personalavdelningen redovisar hur lönespridningen ser
ut för olika yrkesroller och statistik för hur Borgholm ligger i förhållande till
andra kommuner. I budgeten avgörs storleken för löneutrymmet. Vi följer här
SKLs rekommendationer.
Framtid Öland Sofie Loirendal Annette Hemlin
_____________________________

§ 108

Dnr 2018/145-003 KS

Reglemente för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomiavdelningen
att ta fram dokument för ekonomiska styrprinciper och internkontroll för
kommunen och i tillämpliga delar för den verksamheten som är överförd
till Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.
Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 47 framtagna styrprinciper.
Till dagens sammanträde finns framtaget Reglemente för intern styrning och
kontroll.
Av dokumentet framgår att intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Innebärande att
- arbetet sker mot uppsatta mål.
- säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
- minimera risker, säkra system och rutiner.
- säkra att resurser används i enighet med tagna beslut.
- skydda politiker och medarbetare från oberättigade misstankar.
- bevaka att fastställda styrdokument följs.
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig
verksamhet, exempelvis genom: effektivitet, förtroende för det demokratiska
systemet, förebygga och åtgärda allvarliga fel, säkerhet och rättssäkerhet,
balans mellan kostnad och nytta.
Borgholms kommun delar upp syftet i intern styrning och intern kontroll.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 163 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms kommun
och dess bolag.
Vid dagens möte noteras att handlingsplan och riktlinjer kommer att tas fram
utifrån reglementet efter antagandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms kommun och dess bolag.

_____________________________

§ 109

Dnr 2016/25-814 KS

Prioritering inom godkända investeringsprojekt; Anvisning av medel
allaktivitetspark Löttorp
I tjänsteskrivelse 2018-05-21 redogör mark och exploateringsstrateg Ida
Dessin för ärendet och föreslår att medel anvisas för anläggande av allaktivitetsparken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott påbörjade genom sitt beslut 2016-0202 § 37 arbetet med att anlägga en allaktivitets park i Löttorp. Efter att en utredning genomförts tog arbetsutskottet senare beslut om att parken skulle
uppföras på del av fastigheten Högby 8:1 om förhandsbesked beviljades. Ett
positivt förhandsbesked beviljades.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-02-02 § 37 till fritidschefen och mark- och exploateringsstrategen att i samverkan med ungdomssamordnaren driva projektet. Gruppen har tillsammans verkat för att upprätta
avtal med föreningen Högby IF, hitta en lämplig lokalisering samt i samråd
med elever på Åkerboskolan ta fram förslag på innehåll och utformning.
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-02-27 § 39 till mark- och exploateringsavdelningen att förvärva marken till en kostnad om 150 000 kronor samt
kostnader för förrättning.
Efter organisatoriska förändringar inom Borgholms kommun och Borgholm
Energi AB har en fastighetsavdelning bildats i kommunens organisation. Fastighetsavdelningen har därefter deltagit aktivt i utformningen av allaktivitetsparken.
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Arbetsgruppen tog fram ett förslag på utformning som samråddes på Åkerboskolan under en temadag med elever 2018-02-16.
Vid ett arbetsgruppsmöte 2018-03-15 har det ursprungliga förslaget justerats
och anpassats för att hålla nere kostnaderna.
Kostnadsberäkning presenteras nedan. Summan för anläggandet av aktivitetspark överstiger de medel som avsatts i budget. Den totala kostnaden
kommer att kunna täckas av extern medfinansiering då Högby IF respektive
kommunen har sökt bidrag för projektet vilka bedöms kunna täcka underskottet på 541 500 kronor.
Moment
Kostnad
Fastighetsförvärv
210 000
Markarbeten / anläggningskostnader
712 300
Material och utrustning ink. montering
848 000
ÄTA 10 % (oförutsedda merkostnader)
71 200
SUMMA
1 841 500
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 1 090 000 kronor till anläggande av allaktivitetspark i Löttorp
utöver de 210 000 kronor som anvisats för förvärv och förrättningskostnader.

att

uppdra till fastighetsavdelningen att verkställa uppförandet av allaktivitetspark.

_____________________________

§ 110

Dnr 2012/112-109 KS

Anvisning av investeringsmedel, utvändig upprustning av Kronomagasinet, Engelen 1
I tjänsteskrivelse 2018-05-22 föreslår ekonomi- och fastighetsavsdelning att
kommunstyrelsen anvisar 3,2 mkr från investeringsbudget posten Fastigheter
underhåll till projektet för utvändig upprustning av kronomagasinet.
Av skrivelsen framgår att upphandling av totalentreprenad för etapp 2 har
genomförts som förenklad upphandling. Annonsering skedde genom TendSign och mailutskick. Ett anbud inkom och anbudsgivaren uppfyllde förfrågningsunderlagets ställda krav samt är godkänd enligt länsstyrelsen.
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Entreprenaden omfattar renovering av magasinsbyggnadens putsade fasad
och stenfasad samt tak, fönster, och dörrar. Ny lastbrygga, nya stuprör och
droppbleck ska utföras på inrådan från länsstyrelsen. Garaget ska renoveras
utvändigt så att tidigare utseende bevaras trots att fönster och garageportar
ersätts och uppfyller högre energikrav.
Markåtgärder görs för nödvändig dränering runt byggnaderna samt material
och estetisk anpassning för byggnader som klassas som kulturminne.
I föreslagen budget ingår också att 1 % av projektkostnaden, ca 40 tkr (enligt
rekommendation) avsätts till en konstnärlig utsmyckning som integreras i åtgärderna för mark.
Projektet startar omgående efter beslut och beräknas vara klart för besiktning
2018-10-01.
Bedömning
Bedömningen är att den utvändiga upprustningen av fastigheten är nödvändig då underhållet är eftersatt och Kronomagasinet är klassad som byggnadsminne med kulturhistoriskt värde. Restaureringen sker utifrån handlingar
som godkänts av länsstyrelsen samt att projektets genomförande följs och
rapporteras av antikvarisk expert.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 3,2 mkr ur investeringsbudget för 2018 från Fastigheter underhåll till projektet för utvändig upprustning av Kronomagasinet, fastigheten Engelen 1.

_____________________________
§ 111

Dnr 2014/149-212 KS

Antagande av fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik
I tjänsteskrivelse 2018-04-04 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2018-04-10 redogjorde planarkitekt Hanna Olin Andersson för
av samhällsbyggnadsförvaltningen framtagen fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik inför antagande.
Syftet med fördjupningen är att tydliggöra områdets förutsättningar, belysa
värden samt ge förslag på utveckling. Målet är att åstadkomma ett väl förankrat underlag för kommande beslut rörande Borgholms- och Köpingsviksområdets utveckling.
Justerandes sign
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Det noterades att en fördjupad översiktsplan är vägledande och inte styrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-10 § 125 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.

Vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Hanna Olin Andersson och
kommunchef Jens Odevall för ändrad formulering av sida 63 i fördjupningen
som ska ersättas med en något mer allmänt hållen skrivning.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar att skrivningen om ianspråktagande av jordbruksmark enligt område 16 ska tas bort ur fördjupningen.
Bertil Lundgren (MP) yrkar att område 25 A och B ska tas bort ur fördjupningen.
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till liggande förslag med ändrad formulering av
sid 63 meddelad vid sammanträdet.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag
med ändrad formulering av sid 63 och Bertilssons yrkande gällande område
16 och Lundgrens yrkande gällande område 25 A och B, vilka ska ställas under proposition.

Proposition – område 16
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej - 5
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Kjell Ivar Karlsson (SD)
Bertil Lundgren MP)

Därmed avslås yrkandet
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Proposition – område 25 A och B
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Kjell Ivar Karlsson (SD)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej - 1
Bertil Lundgren (MP)

Därmed avslås yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.

Det noteras att fördjupningen kompletteras med ny formulering av sid 63 innan kommunfullmäktiges behandling.
Protokollsanteckning
”Planen är i stort sett bra. Den är ambitiös och innehåller förutsättningar och
riktlinjer som beaktar helheten när det gäller samspelet mellan samhället och
områdets naturförutsättningar. Det kommer att gagna en hållbar utveckling
för Borgholm-Köpingsviksområdet.
Det finns dock några saker som inte bidrar till en hållbar utveckling. Framförallt gäller det ianspråktagandet av god jordbruksmark för bebyggelse. De områden som utpekas söder om Borgholms tätort för antingen bostäder eller
verksamhet är i allt väsentligt god jordbruksmark.
För framtida livsmedelsförsörjning i Sverige och på Öland behövs inte minst
tätortsnära odlingsmark. Kunskaper förenat med långsiktighet behöver prägla
synen på markanvändningen, vilket inte är fallet här. Det är inte ansvarsfullt
att minska dessa jordbruksarealer ytterligare. Områdena 16, 23B och 23C
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bör utgå. Beträffande 23B och C är det också olämpligt att i ett helt öppet
landskap etablera verksamheter gränsande till befintliga bostadsområden.
Bebyggelseplanerna för Borgehage ser vi mycket svaga motiv för. Området
hänger inte alls ihop med Borgholm-Köpingsvik i övrigt. Bebyggelse av den
omfattning som skissas kommer att påverka landskapsupplevelsen och de
höga naturvärdena synnerligen negativt. Huvudsakligen handlar det även här
om att bebygga åkermark gränsande till lövskog och särpräglade och väl utformade bostadsmiljöer. Villamattor blir helt fel i denna miljö!
De boende i byn önskar inte denna exploatering utan vill bevara värdena. Det
bör vi beakta och respektera. Vi avstyrker områdena 25A och 25B, som bör
utgå.
För Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kommun Bertil Lundgren”
_____________________________
§ 112

Dnr 2017/87-317 KS

Samförläggning av gatubelysning
I tjänsteskrivelse 2018-04-10 föreslår el-ingenjör Kent Oskarsson att kommunen ska delta vid samförläggning i Föra och Ormöga Köpingsvik under våren 2018.
Av skrivelsen framgår att kommunen i samband med E-ons ombyggnad av
befintligt luftledningsnät brukar ersätta sitt befintliga vägbelysningsnät (kabel,
stolpar o Styrskåp) i samma takt som E-ons entreprenörer förlägger jordkabel
istället för luftledning. Nu är samförläggning aktuellt i Ormöga och i anknytning till VA-utbyggnaden i Föra år 2018 är det lämpligt att utföra samförläggning likt ovanstående med E-on.
En framtida investering i Föra är nödvändig eftersom gamla trästolpar och
ledningar lider av ålderskrämpor. Bättre att samordna utbytet när maskin och
personal är på plats med tillstånd osv samtidigt som det är mer kostnadseffektivt.
Förslaget är att kommunen
- beviljar utförande av samförläggning och montage i nytt område
Föra under år 2018 mot en kalkylerad kostnad av ca 132 tkr.
- beviljar utförande av samförläggning och montage i område Ormöga Köpingsvik under våren 2018 mot en kalkylerad kostnad av ca 65 tkr.
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslog 2018-05-08 § 147 kommunstyrelsen
att godkänna kommunens deltagande i samförläggningen för områdena
Föra och Ormöga Köpingsvik.
att reservera medel för samförläggningsprojekten Föra med 132 tkr och
Ormöga Köpingsvik med 65 tkr i budget 2018 och 2019 för anvisning av
medel när faktura kommit från Eon.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vidare till elingenjör Kent Oskarsson
att meddela Eon att kommunen gärna ser en samförläggning med fiberleve
rantörer inför kommande utbyggnad av fiber i områdena.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunens deltagande i samförläggningen för områdena
Föra och Ormöga Köpingsvik.

att

reservera medel för samförläggningsprojekten Föra med 132 tkr och
Ormöga Köpingsvik med 65 tkr i budget 2018 och 2019 för anvisning
av medel när faktura kommit från Eon.

_____________________________

§ 113

Dnr 2015/220-080 KS

Anvisning av medel – e-förslag och e-tjänsteplattform; återrapportering
av uppdrag från demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige uppdrog 2017-08-21 § 120, i samband med godkännande av slutrapport från demokratiberedningen, till kommunstyrelsen bland
annat
att utveckla digital dialog genom att möjliggöra för medborgare att ställa frågor till politiker på hemsidan.
att implementera ett system med e-förslag som på sikt ska ersätta nuvarande medborgarförslag.
I tjänsteskrivelse 2018-04-15 redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet
och föreslår att
- medel avsätts i budget 2019 för inköp av funktionen forum/politikerdialog
till den nya hemsidan som inte kommer att finnas på plats i år. (40 tkr)
- medel anvisas från 2018 års budget för inköp av e-förslag (100 tkr) och etjänsteplattformen Abou (190 tkr). Medel har avsatts i 2018 års budget för
intranät och extern hemsida men inte nyttjats fullt ut.
E-förslaget konfigureras så att det krävs 25 röster för att ett förslag ska tas
vidare. E-tjänsten kräver inloggning med BankID, de som inte har BankID är
välkomna att lämna förslag och rösta på servicecenter och biblioteket.
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Det går att begränsa vilka som ska få använda e-tjänsten. Idag kan den slå
mot ett register.
Av skrivelsen framgår att de flesta leverantörer av webbsidelösningar har
stöd för forum. Det används inte så mycket längre då många ersatt det med
till exempel facebook. En modererad facebookgrupp går att ”bädda in” i moderna hemsidor.
Flera kommuner har idag e-förslag, som ibland nämns det e-petition. Antalet
röster som krävs för att ärendet ska tas upp skiftar. Några visar en uträkning
där det krävs 1 % av kommuninvånarna. De flesta rekommenderar minst 25
röster.
Vad som händer med de förslag som inte får tillräckligt många röster behandlas också olika. Bara för att inte tillräckligt många röstar så kan det ändå finnas anledning att behandla ärendet.
Förutom medborgarnas upplevelse är möjligheterna till integrationer med befintliga verksamhetssystem viktiga. Lösningen från Sokigo är den som passar
kommunens miljö bäst och ger oss samtidigt en plattform att bygga fler etjänster i.
Konsekvensanalys
En e-tjänsteplattform innebär en kostnad som vi inte har idag. E-tjänster ska
effektivisera både för kommunen och för medborgarna. En e-tjänsteplattform
är ett viktigt steg i kommunens digitalisering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 164 kommunstyrelsen
att avsätta medel i budget 2019 för inköp av funktionen forum/politikerdialog till den nya hemsidan som inte kommer att finnas på plats i år.
att anvisa medel från 2018 års budget för inköp av e-förslag och etjänsteplattformen Abou. Medel har avsatts i 2018 års budget för intranät
och extern hemsida som inte nyttjats fullt ut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avsätta 40 tkr i budget 2019 för inköp av funktionen forum/politikerdialog till den nya hemsidan som inte kommer att finnas på plats i år.

att

anvisa medel från 2018 års budget för inköp av e-förslag (40+60 tkr)
och e-tjänsteplattformen Abou (90+100 tkr). Medel har avsatts i 2018
års budget för intranät och extern hemsida som inte nyttjats fullt ut.

Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige
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uppdraget gällande digital dialog och e-förslag har genomförts enligt
ovan. I förslaget framgår att 25 röster ska krävas för att ett e-förslag
ska tas vidare till politisk hantering, Är förslaget av sådan art att kommunen anser det intressant att utreda, kan e-förslaget tas vidare till
politisk hantering med färre röster.

_____________________________

§ 114

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Amerikaparken
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen anvisar 335 380 kronor från investeringsbudget Övriga investeringar
till projektet Amerikaparken.
Av skrivelsen framgår att syftet med projektet är att säkerställa god tillväxt i
växtmaterialet och kunna nå målet med en grön stadsnära utemiljö. Ett av
målen för projektet är att kunna förbättra resursflödet av vatten till växter i innerstadens stadskärna och därmed kunna spara vatten i kommunen som har
väldigt begränsade vattenresurser. Omplanteringen och jordförbättringar
kommer att ske med lokala råmaterial så som öländsk kogödsel från orten
samt återbruk av lövkompost. Detta anses skapa en jordblandning som ger
bra tillväxt och återanvändningen, samtidigt anses det ge upphov till ekonomiska fördelar då egenproducerad jord utnyttjas.
I samband med projektet har bidrag hos Boverket sökts. Det potentiella bidraget ligger på 50 % av totalkostnaden. Projektet har påbörjats men under
arbetets gång har det visat sig att delar måste gå som investeringsprojekt då
avskrivningar krävs.
Projektet är avsett att delas upp på arbete under våren och hösten 2018.
Total kostnad för projektet Amerikaparken
Markarbeten –
67 800 kr
Anläggningsarbeten –
88 200 kr
Material –
148 900 kr
ÄTA kostnad –
30 480 kr
TOTALT
335 380 kr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 170 kommunstyrelsen
att omprioritera maximalt 335 380 kronor från investeringsbudget 2018
Övriga investeringar till projektet Amerikaparken.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

omprioritera maximalt 335 380 kronor från investeringsbudget 2018
Övriga investeringar till projektet Amerikaparken.

Deltagande
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
”Jag deltog inte i beslutet att lägga 335 000 kr extra till ”parken” eftersom jag
har varit emot lösningen som valdes från början. Argumentet mot mina alternativa förslag (med bl a en fontän) var att det var för dyrt. Nu blir det ändå
mycket dyrare än beslutat från början.
Dessutom har största delen av arbetet redan genomförts och då känns detta
beslutsärende bara spel för gallerierna.
Återigen ett ogenomtänkt projekt som inte håller budget och ett skrämmande
sätt att hantera medborgarnas pengar.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________

§ 115

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; akut underhåll
bostadsrätt Sandgatan
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen anvisar 200 000 kronor från investeringsbudget Fastigheter upprustning akut underhåll till projektet Upprustning Sandgatan 32 C.
Av skrivelsen framgår att i det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms
kommuns fastigheter föreslår fastighetsavdelningen att upprusta en av kommunens bostadsrätter på Sandgatan 32 C – LGH 0018, som är i akut underhållsbehov. Lägenheten är i mycket dåligt skick och kräver en totalrenovering, vilket kunde konstateras på besiktningen som gjordes efter att tidigare
hyresgäst gått bort. Socialförvaltningen har visat ett stort intresse för lägenheten och poängterat att de behöver lägenheten för att kunna bemöta det
stora behov och tryck som de idag har på sig.
Då socialförvaltningens behov av lägenheter ständigt ökar anses åtgärderna
för upprustningen vara viktigt för att uppnå en acceptabel levnadsstandard
för kommande hyresgäst. Att kommunen äger flertalet bostadsrätter anses
vara av stor fördel då bostäderna kan säljas om behov från socialförvaltningen i framtiden minskar. Utifrån detta perspektiv ses upprustningen göra en
väsentlig värdeökning. Hyreskostnaderna från HSB är samtidigt väldigt
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mycket lägre än om kommunen hyr in sig hos externa fastighetsägare vilket
ses vara väldigt positivt utifrån ett kostnadsperspektiv.
För att täcka kapitalkostnader samt investeringskostnaden i sig kommer hyran att regleras och höjas. Trots hyreshöjningen ses hyran ändå vara betydligt lägre än om socialförvaltningen skulle hyra in sig hos externa fastighetsägare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 171 kommunstyrelsen
att anvisa 200 000 kronor från investeringsbudgeten 2018 Fastigheter upprustning akut underhåll till projektet Upprustning Sandgatan 32 c för att
kunna sätta igång med akut upprustning av bostadsrätten på Sandgatan
32 C – LGH 0018.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 200 000 kronor från investeringsbudgeten 2018 Fastigheter
upprustning akut underhåll till projektet Upprustning Sandgatan 32 c
för att kunna sätta igång med akut upprustning av bostadsrätten på
Sandgatan 32 C – LGH 0018.

_____________________________

§ 116

Dnr 2018/116-106 KS

Revidering av förbundsordning samt godkännande av budget för 2019,
Sydarkivera
I tjänsteskrivelse 2018-04-11 föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige antar förbundsordningen och godkänner sin del av kostnaden.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 7 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro
kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir vi
27 medlemmar
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2018-04-06.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

50 (52)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-29

94-120

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information
överlämnas fortlöpande till vår bevarandeplattform. Förbundets råd och stödverksamhet är i full gång.
Borgholms kommun gick med i Sydarkivera 2018-01-01.
Förbundsordning
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i
och med att kommunallagen har ändrats från och med 1 januari 2018 samt
att förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparagrafen 13 i förbundsordningen.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år
2019 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-08 § 131 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021 (27 kronor/invånare).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021 (27 kronor/invånare).

_____________________________

§ 117

Dnr 2018/121-042 kS

Godkännande av årsredovisning 2017, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnar 2018-03-29
§ 12 efter godkännande årsredovisningen till medlemskommunerna.
Av beslutet framgår att förbundets resultat för år 2017 uppgår till 2 mkr. Skolenheternas samlade resultat visar ett överskott om 3,8 mkr. Vid bokslutsav-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

51 (52)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-29

94-120

stämningen år 2016 uppgick motsvarande resultat till ett överskott om 3,1
mkr. Totalt sett är årets resultat en förbättring med 5,3 mkr sedan prognosen
vid delårsbokslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2017 för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

_____________________________
§ 118

Dnr 2017/252-042 KS

Godkännande av årsredovisning 2017, Ölands Kommunalförbund
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2018-03-05 § 5 årsredovisning
2017 till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunalförbundet har ett positivt resultat om 219 000 kronor. Förbundet
visar på både positiva och negativa avvikelser totalt sett mot budget. Räddningstjänsten och den allmänna verksamheten genererar ett positivt medan
turistorganisationen samt finansieringsverksamheten påvisar ett negativt resultat.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2017 för Ölands Kommunalförbund.

_____________________________

§ 119

Dnr 2016/123-041 KS

Godkännande av årsredovisning 2017, Samordningsförbundet i Kalmar
län
Samordningsförbundet överlämnar 2018-04-16 årsredovisning 2017 till medlemskommunerna för godkännande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Kalmar
län.

_____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

52 (52)

KOMMUNSTYRELSEN

§ 120

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-29

94-120

Dnr 2018/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2018-05-29 § 97

BILAGA 2 KS 2018-05-29 § 120

Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-05-21

Utskriven av: Marie-Louise Johansson

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-04-14 - 2018-05-18

Riktning:

Alla

Status:

Aktuella

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1242

I

2018-04-16

2018.1257

Cirkulär 18:15
Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut statsbidrag om 242 866 kronor för
genomförande av allmänna valet
Skickat till ekavd för kännndom

Magdalena Widell

2018-04-17

Valmyndigheten

KS 2017/144

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allmänna val 2018
2018.1300

I

Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och vårändrings- Magdalena Widell
budgeten för år 2018
Den 16 april presenterade regeringen
vårändringsbudgeten för 2018 (2017/18:99) och
2018 års ekonomiska vårproposition
(2017/18:100). Vi sammanfattar de förslag inom
olika områden som berör kommunerna åren
2018–2021.

2018-04-19

2018.1316
2018-04-20

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Sammanträdesplan SKL 2019

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

INFORMATION
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Id
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1324

I

Protokoll från KF 2018-03-26 § 58 Kalmar
kommun om överförmyndarnämnd mellan
Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och
Kalmar kommun

2018-04-23

Kommunfullmäktige Kalmar kommun

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1335

I

Återrapportering av integrationsprojektet Högby
IF

2018-04-26

Högby IF

KS 2016/142

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

SKRIVELSE

Integrationssamverkan
2018.1346

I

Länstyrelsen beslutar att avslå ansökan för
hastighetsbegränsning på Skåle Grindsväg och
Skogshyttevägen

2018-04-27

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/63

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- lokala trafikföreskrifter Skåle
grindsvägen/Fridhemsvägen.

2018.1391

I

2018-05-03

2018.1418

Bostadskonferens 19 juni 2018, Tisdagen den 19 Magdalena Widell
juni 2018, kl 09.00-16.00 med lunch. Senast
tisdag 12 juni via digitalt anmälningsformluär
Lokal: Best Western Plus Kalmarsund hotell,
Fiskaregatan 5, Kalmar
Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS meddelande

INBJUDAN

E-post till Ilko Corkovic och Ida Dessin gällande
parkeringssituationen i Stora Rör.

Marie-Louise Johansson

2018-05-04

Per Blomström och Carina Blomström-Lundqvist

KS 2014/166

Meddelande KS

E-POST

Skrivelse gällande biltrafik, parkering, hamnvh
och boendemiljö i Stora Rör
2018.1470

I

Antagandehandling Resedan 8

2018-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/210

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

Begäran om planändring, Resedan 8 samt del av
9 och 10
2018.1471

I

Samhälsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-26 § Marie-Louise Johansson
89 att anta detaljplan Resedan 8

2018-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/210

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Id

BILAGA 2 KS 2018-05-29 § 120

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begäran om planändring, Resedan 8 samt del av
9 och 10
2018.1490

I

Protokoll från KF 2018-04-24 § 72.
Överförmyndarnämnd mellan Borgholms
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar
kommun

2018-05-07

Mörbylånga kommun

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1493

I

Cirkulär 18:18, Budgetförutsättningar för åren
2018–2021

Magdalena Widell

I detta cirkulär presenterar vi:
*
*
*
*
*
*
*

2018-05-07

Ny skatteunderlagsprognos
Preliminär kostnadsutjämning 2019
Reviderad LSS-utjämning 2018
Preliminär LSS-utjämning 2019
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
Preliminära arbetsgivaravgifter 2019
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

SKL
KS meddelande

2018.1518

I

CIRKULÄR

Cirkulär 18:09, Pacta. Information om
Veronika Fredlund
överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån
som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom.
9 och överenskommelse om tillägg i
Avgiftsbefrielseförsäkringen.

2018-05-11

2018.1520

I

Skickat till Personalavdelningen.
Meddelande KS.

CIRKULÄR

Kallelse till stormöte/informationssammanträde,
omprövning av Södra Munketorp ga2,
Munketorps vägförening.

Veronika Fredlund

Lämnat till Ida Dessin, MEX.
Meddelande KS.

KALLELSE

Länsstyrelsen i Kalmar län tillfälliga lokala
trafikföreskrifter om parkeringsförbud i Sandvik,
Borgholms kommun.

Marie-Louise Johansson

2018-05-11

2018.1532

I

2018-05-11

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/5

Meddelande KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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I/U/K Beskrivning
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.1534

I

Angående lokal trafikföreskrift avseende förbud
Marie-Louise Johansson
mot högersväng från väg 136 in på Rökerivägen.

2018-05-11

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/5

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.1552

I

Cirkulär 18:19. Politiska partier inom vård och
äldreomsorg

Magdalena Widell

Inför valet 2014 fick SKL många frågor om vilka
regler som gäller för
politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg
och liknande verksamhet. Förbundet utarbetade då därför en
promemoria för att besvara
de vanligaste frågorna och sätta dem i sitt
rättsliga sammanhang. Inför årets val har nu den promemorian
uppdaterats, och läggs som bilaga till detta cirkulär.
2018-05-14

2018.1555

SKL

I

2018-05-15

KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll från regionförbundet 20180426

Magdalena Widell

Regionförbundet
KS meddelande

2018.1568

I

PROTOKOLL

Beslut angående lokala trafikföreskrifter väg 136, Veronika Fredlund
Strandtorp/Mellböda. Länsstyrelsen avslår
ansökan.

2018-05-17

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/87

Meddelande KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning väg 136 Mellböda,
Strandtorp
2018.1569

2018-05-17

I

Beslut om slutlig utbetalning 238 000:- till
upprustning av skollokaler och utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem.

Veronika Fredlund

Boverket
Meddelande KS
Skickat till ekonomi och
fastighetsavdelningen./vfd

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-05-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-04-14 - 2018-05-18

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Marie-Louise Johansson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
186706

K

Restaurang Smedjan - tillstyrkt ansökan för
uteservering

Jens Odevall

2018-04-17

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-03/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 93 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Begagnande av allmän plats

2018.1289

U

Överlåtelse arrende sjöbod 10 Byxelkrok
inklusive bilagor

Ida Dessin

2018-04-18

Mikael Nilsson

MEX

KS 2018/4

Överlåtet till Kåre Walberg och Ulf Parker
handling sänd per post till Kåre 2018-04-18

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1290

U

Överlåtelse av arrende avseende sjöbod 7
kesnäsudden 1:1

Ida Dessin

2018-04-18

Lars Norlander

MEX

KS 2018/4

Överlåtelsen sänd till tillträdande arrendator
2018-04-18 per post

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1292

U

Lämnat utan erinran. Mex anser att frågan bör
Ida Dessin
prövas av samhällsbyggnadsnämnden för att på
så sätt kunna ta ställning till ev nyttjanderätt för
området

2018-04-19

SBN

KS 2018/34

Borgholms kommun berörs med fastighet
DELEGERINGSBESLUT
Löttorp 3:33. Ansökan avser förhandsbesked för
nybyggnation av ridhus med utebana ca 1
500m2.
Grannyttrande 2018

186777

K

Borgholms slott tåg- Tillstyrkt hållplats

2018-04-19

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-20/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT
Sidan 1 av 6

5

Id

I/U/K
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmän plats
186781

K

2018-04-19

Borgholms Kök & Bar- tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.1310

U

Avtal arrende del av Borgholm Böda 1:1.
Kommunen arrenderar med syfte att tillskapa
våtmark.

Ida Dessin

2018-04-20

Borgholm Böda 1:1 Arrende

MEX

KS 2018/4

Avtal kommer i retur med stiftets
DELEGERINGSBESLUT
undertecknande. ERSÄTT MOTSVARANDE
SIDOR
Skötselavtal ska upprättas, bud genom Bertil
kommunen stängslar 500 meter 2019 Claes gör
tillsyn våtmark. Kommunen tar våtmarksstödet
Claes betesstödet. Ingen ytterligare avgift
parterna emellan
Markfrågor mex 2018

2018.1312

U

Markupplåtelseavtal stora rör återsänt till E-ons
ombud.

Kristian Petersson Sjövall

2018-04-20

Stora Rör 2:1 vid 1:69

MEX

KS 2018/35

sidan 1-4 Avtal med kommunens underskrift, 5 DELEGERINGSBESLUT
BEABs kommentar
ERSÄTT SIDORNA 1-4 när avtal kommer i retur
Inlösen, markintrång 2018

2018.1313

U

markupplåtelseavtal Stora Rör 2:1 undertecknat Ida Dessin
och återsänt till E-ons ombud

2018-04-20

Stora Rör vid 4:45

MEX

KS 2018/35

Undertecknat, ersätt dokument med av båda
DELEGERINGSBESLUT
parter undertecknad version som kommer i retur
Inlösen, markintrång 2018

186821

K

Räddningstjänstens dag - tillstyrkt ansökan

2018-04-23

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-23/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186830

K

Nya Conditoriet - tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

2018-04-23

YTTRANDE

KS 2018/6

Avstyrkan 2018-09-01--2018-10-05 gäller endast DELEGERINGSBESLUT
Storgatan, inte Köpmangatan. Mailat Polisen om
detta 2018-04-30, efter samtal med Jens
Odevall.//Vfd
Begagnande av allmän plats

186832
2018-04-23

K

Vidtunna konst och antik- Tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

YTTRANDE

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmän plats
186834

K

2018-04-23

Sandviks hamnkrog - tillstyrkt ansökan gällande Jens Odevall
uteservering
Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

186835

K

2018-04-23

Öland spirar- Ansökan tillstyrks

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.1342

U

Avflyttning av Fordon TSO 363 - parkerad på
Sollidensparkeringen

Marie-Louise Johansson

Skickad 2018-04-27

DELEGERINGSBESLUT

2018-04-27
KS 2018/5

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
186969

K

Tings Ene 1:14

Ida Dessin

2018-05-02

SBN

MEX

KS 2018/34

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare DELEGERINGSBESLUT
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Svar
senast 2018-05-15
Grannyttrande 2018

186970

K

Ölands kyrkstafett 2018- tillstyrkt ansökan 2018- Jens Odevall
05-05 kl. 08.00 - 16.00
Starttid kl 10.00

2018-05-02

Yttrande

KS 2018/39

Inskickat till polisen 2018-05-03

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
2018.1369

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Ramsättravägen 2

Ida Dessin

2018-05-03

Grävansökan 6/18

MEX

KS 2018/3

Ok enligt Julia. Kontakt ska tas med Beab innan DELEGERINGSBESLUT
arbetet påbörjas.
Beslut skickat med post till Skanova AB.
J.D
Grävtillstånd 2018

2018.1370

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Smala gatan

Ida Dessin

2018-05-03

Grävansökan 7/18

MEX

KS 2018/3

Mailat beslutet till Mathias Gerard 3/5-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1371
2018-05-03

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Tullgatan 38H_2 Tilllägg

Ida Dessin

Grävansökan 8/18

MEX
Sidan 3 av 6
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I/U/K
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/3

Mailat beslutet till Mathias Gerard 3/5-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1372

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Borgholm 13:2

Ida Dessin

2018-05-03

Grävansökan 9/18

MEX

KS 2018/3

Mailat beslutet till Mathias Gerard 3/5-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1393

U

Byxelkrok 1:6 Lämnat utan synpunkter. Stödjer
tillfällig parkering på hamnplanen innan
ställningstagande finns för framtida användning

Ida Dessin

2018-05-03

SBN

KS 2018/34

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare DELEGERINGSBESLUT
till Byxelkrok 1:6. Grannyttrandet gäller
tidsbegränsat bygglov parkeringsplats för
Byxelkrok 1:1. Svar senast 2018-05-08
Grannyttrande 2018

187061

K

SBF 12 Lugna Björnen fastigheter AB- tillstyrkt
ansökan för Uppställning av lift för tvätt av
tak,inhägnat område
Trädgårdsgatan 11, Borgholm
2018-05-14-2015-05-15

2018-05-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-07/mAGDA

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187071

K

Borgholms cityförening-Loppis 2018-06-02 kl.
07.00-17.00,
Storgatan och torget, begränsat av Tullgatan i
öster och Slottsgatan i väster,
Borgholm

2018-05-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187143

K

2018-05-07

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från Ida Dessin
Sjöstugev 6 till Tullg1
Grävansökan 10/18

KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

187152

K

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Norra Gärdslösa 10:1

2018-05-07

Grävansökan 11/18

KS 2018/3

Mailat tillståndet till Tobias. 18/5-18 J.D

Ida Dessin

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1495

2018-05-07

I

Remiss-Parkeringsförbud i samband med
torgdag i Sandvik 2018-05-12. Borgholms
kommun har ingen erinran mot ansökan
inskickad till LST 2018-05-07

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 4 av 6
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.1496

U

yttrande - Ingen erinran över ansökan om
Marie-Louise Johansson
parkeringsförbud Sandviks torgdag 2018-05-12.

2018-05-07

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2018/144

Mailad till länsstyrelsen 2018-05-07

DELEGERINGSBESLUT

Remiss ang parkeringsförbud i samband med
torgdag i Sandvik 2018-05-12
2018.1511

U

Överlåtelse av arrende avseende sjöbod nr 29
Klintabodar

Ida Dessin

2018-05-08

Adam och Petra Norén

MEX

KS 2018/4

Överlåtelsen säd till tillträdande arrendator per
post 2018-05-08

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1512

U

Överlåtelse av arrende avssende sjöbod nr 46
kårehamn 2:7

Ida Dessin

2018-05-08

Yvonne Jilderin

MEX

KS 2018/4

Överlåtelsen sänd per post till tillträdande
arrendator 2018-05-08

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.1544

U

Beviljat nyttjade kommunal mark försvarsmakten Ida Dessin
luftvärnsregementet, 2018-05-23-2018-05-31
Del av fastigheterna Kesnäsudden 1:1, Böda
Kronopark 2:186, Kårehamn 2:7, Mellböda 25:1.

2018-05-14

Försvarsmakten

MEX

KS 2018/4

För kännedom till Samhällsbyggnadsnämnden.
Informerat Jens Odevall innan beslut.

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
187337

K

CHINARESTAURANGEN - tillstyrkt ansökan för Jens Odevall
uteservering under perioden 2018-06-01-201810-08, kl. 11.00-23.00.

2018-05-15

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-15/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187338

K

Totaltförsvar Öland - ingen erinran mot
tillsställningen för den del som är kommunal
mark

2018-05-15

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-15/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1570

I

2018-05-17

Undertecknat Personuppgiftsbiträdesavtal externa hemsidan (Internetbyrån)

Jens Odevall

Internetbyrån
DELEGERINGSBESLUT

2018.1608

I

Avtal för utbildning av vår personal i HBTQ

Jens Odevall

Sidan 5 av 6
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Dokumenttyp

Ärendemening
2018-05-18

Ann-Christine Ruuth

KS 2018/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

Sidan 6 av 6
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-05-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-05-15
§ 157 Fortsatt drift av bowlinghallen i Borgholm
§ 158 Ansökan om uppförande av gatubelysning, Björkviken
§ 159 Avrop upphandling ”Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet
2017”
§ 160 Upphandling - tryckta läromedel
§ 161 Motion (Per Lublin ÖP) – upphäv antagna detaljplanen Järnnian
§ 162 Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
§ 163 Reglemente för intern styrning och kontroll
§ 164 Anvisning av medel – e-förslag och e-tjänsteplattform; återrapportering av uppdrag
från demokratiberedningen.
§ 165 Information från verksamheten
§ 166 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
§ 167 Arrendeförfrågan, del av Tings Ene 1:14.
§ 168 Information; Krigsplacering för kommunens personal
§ 169 Information; Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
§ 170 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Amerikaparken
§ 171 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; akut underhåll bostadsrätt
Sandgatan
§ 172 Information från fastighetsavdelningen, Lokalförsörjning 2018
§ 173 Förtydligande av uppdrag, trygghetsboenden och särskilda boenden
§ 174 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildningsnämnden
§ 175 Presidiemöte gällande droger
2018-05-08
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156

Revidering av förbundsordning samt godkännande av budget för 2019, Sydarkivera
Organisationsförändringar för delar av den kommunala förvaltningen; återrapportering av
uppdrag översyn
Ändring av politiska organisationen samt revidering av nämndernas reglemente; miljö- och
byggnadsnämnden
Revidering av målformulering; Vision för Borgholms kommun
Motion (Per Lublin nÖP) – möjlig besparing
Remiss – ansökan om sänkt hastighet i Bläsinge
Policy för bygdepeng
Ansökan om bidrag, Länskommittén Sveriges Nationaldag
Revidering av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Begäran om begagnande av allmän mark för uppsättning av LED-skärm
Ansökan om bidrag, Ölands Ryttareförening
Ansökan om bidrag, Byxelkroks AIK
Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband
Parkeringsbestämmelser centrala Borgholm; avgiftsbelagd parkering
Taxor 2019; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Upphandling ramavtal-rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper, engångsartiklar
Samförläggning av gatubelysning
Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka, hus 06 plan 1,
och lokaler för HVB-hem, plan 2, samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9
Avslut av ärende; fastighetsförsäljning Ekbacka 1 och 2 Hus 06
Avslut av ärende; Skördefestvillan
Avslut av ärende; Återbruk 2018, inköp av fastighet
Lokalförsörjning 2018; information från fastighetsavdelningen
Nya debiteringsmodeller avtalskunder VA
Stängning av offentliga toaletter
Information, Solhemsgruppen
Information om etablering av fritidsbank, Smålands Idrottsförbund
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Borgholm Energi AB
2018-04-11
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Avvikelserapportering 2018
Månadsuppföljning 2018
Taxeprojekt VA
Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Avfallssortering matavfall
Avfallssortering matavfall
Avrapportering Avfallssortering matavfall
Förrådslokal Osten
Behov av sommarpersonal Gata Park Hamnar 2018
Återrapportering från KS, KSAU och KF

Borgholm Energi Elnät AB
2018-04-11
§ 12
§ 13
§ 14

BELNAB Styrelsemöte inledning 2018
BELNAB Månadsuppföljning 2018
BELNAB Avvikelserapportering koncernen 2018

----
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-04-20

Utskriven av: Marie-Louise Johansson

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2014-01-01 - 2018-04-13

Riktning:

Alla

Status:

Aktuella

Notering:

KS meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2015.1813

I

SKL Cirkulär 15:23 Budgetförutsättningar för
åren 2015-2018
skickat till kommunledningen.

Veronika Fredlund

KS meddelande

CIRKULÄR

Kallelse till lantmätersammanträde 16 oktober kl
13:30 i Persnäs församlingshem, gällande
omprövning av Persnäs by vägsamfällighet

Veronika Fredlund

2015-08-18

2015.1981

I

2015-09-10

2016.328

Lantmäteriet

I

Delgivningskvitto insänt 2015-09-10.
Ärendet är överlämnat i sin helhet till mex som
närvarar om kommunen är berörd.
Hör ihop med Hid 2015.2247, 2015.2359,
2015.2689
KS meddelande

KALLELSE

Cirkulär 16006-ny metod att föreslå internränta
för år 2017. överlämnad till ekonomiavdelningen
och BEAB

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Brev om Verksamhetsplan ooch budget 2016.
Skickat till ek.avd och socialnämnden

Veronika Fredlund

2016-02-24

2016.405

I

2016-03-03

2016.423

Samordningsförbundet

I

KS meddelande

INFORMATION

Partnerskapsavtal 2016 Kalmarsund Promotion
Överlämnat till ekonomiavdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

AVTAL

2016-03-09

Sidan 1 av 34
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.431

I

2016-03-10

Remiss - ansökan om dispens från förbud att
framföra motorbåt i Bödabukten.
lämnad till SBN för yttrande.
Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2016.477

Marie-Louise Johansson

I

REMISS

Återrapportering KS 2016-03-14 - redovisning av Marie-Louise Johansson
kostnaden för ombyggnad Rälla Kök
Överlämnat till ekavd

2016-03-14

Tobias Sellden

KS 2015/189

KS meddelande

REDOVISNING

Rälla skolas kök.
2016.560

I

Landstingsfullmäktiges beslut 160224 § 6
Regionalt utvecklingsansvar

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2016-03-17
KS 2015/208

Regionkommun - regionala utvecklingsansvaret i
Kalmar län
2016.782

I

Fastställd vägplan för ombyggnad av väg 136
Ottenby-Borgholm, delen korsning vid Ekerum
Beslutet även skickat till SBF

2016-04-08

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2016.1009

I

Skrivelse med synpunkter på arbetet på avd 4.
Lämnad till socialförvaltningen för besvarande
och ev åtgärd

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE

Svar på skrivelse från kommunalråden i Kalmar
läns kommuner

Marie-Louise Johansson

2016-04-29

2016.1010

I

2016-05-02

2016.1018

2016-05-02

Polismyndigheten i Malmö

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Brev till Borgholms kommun gällande
naturvårdsbränning maj-september 2016
Skickat till rtj, sbn, säkerhetssamordnare.

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

INFORMATION
Sidan 2 av 34
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.1572

I

Cirkulär 16:37 Arbetsdomstolens dom om byte av Marie-Louise Johansson
rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid
nattarbete
Exp till HR-avdelnigen

2016-06-22

2016.1595

I

2016-06-28

2016.1646

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut LT - pris på skolkort för kommunerna
läsåret 2016/17
Skickat till UF och Ekavd för kännedom

Marie-Louise Johansson

Landstingsstyrelsen

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lupp Regionrapport 2015

Marie-Louise Johansson

2016-06-30

Regionförbundet

KS 2014/251

KS meddelande

RAPPORT

Kumulus - medlemsskap 2015
LUPP
2016.1653

I

Cirkulär 16:42 Överenskommelse om ändringar
och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T med
AkademikerAlliansen
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:43 Överenskommelse om ändringar
och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Exp till HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:44 Överenskommelse om ändringar
och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

2016-06-30

2016.1654

I

2016-06-30

2016.1655

I

2016-06-30

Sidan 3 av 34
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2016.1656

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:38 Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 –
med Fastighetsanställdas Förbund
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:41 Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 –
med Svenska Transportarbetareförbundet
Exp till HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:40 Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 –
med Seko – Facket för service och
kommunikation
Exp HR-avdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

Meddelande åtagandebesked kommuninvest
lämnat till ekonomiavd

Veronika Fredlund

2016-06-30

2016.1657

I

2016-06-30

2016.1724

I

2016-06-30

2016.1804

I

2016-07-15
KS meddelande
2016.1882

I

2016-08-16

2016.2331

SKL

I

2016-10-24

2016.2343
2016-10-25

SKL cirkulär för budgetförutsättningar åren 2016- Veronika Fredlund
2019
Expedierat till ekonomiavdelningen

KS meddelande

CIRKULÄR

Regionförbundets arbetsutskott 161013

Marie-Louise Johansson

Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Beslut fördelning av anvisningar 2017: 25 st.

Clara Hoogland

Länsstyrelsen

Sidan 4 av 34
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/180

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Flyktingsituationen 2017
2016.2440

I

Missiv årsplanering 7.1-2016-161600
Marie-Louise Johansson
även skickat till Soc, Utb, Eva Karlström, KC och
Kso.

2016-11-02

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande
Flyktingsituationen 2017

2016.2441

I

Kopia av Kommuntal och årsplanering 2017
Marie-Louise Johansson
Även skickat till Soc, Utb, Eva Karlström, kc och
Kso

2016-11-02

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande

RAPPORT

Flyktingsituationen 2017
2016.2514

I

2016-1203 Yttrande HaV remiss dnr 3271-16 (2)
Yttrande inlämnat av SBF

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Information till kommunerna inför utskick av
Bostadsmarknadsenkäten och Plan- bygg- och
tillsynsenkät från Boverket
även skickad till handläggare mex och sbn

Marie-Louise Johansson

2016-11-16

2016.2535

I

2016-11-18

Boverket
KS meddelande

2016.2538

I

2016-11-18

2016.2542

INFORMATION

Redovisning Skolverket gällande redovisning vus Marie-Louise Johansson
2016
Inskickad av Christina Larsson
Skolverket

I

KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE

E-post förändringar e-tjänsten Melker för
kommunerna
skickad till kso, socialen, ekonomi och Eva
Karlström

Helena Bertilsson

2016-11-21

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017

Sidan 5 av 34
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Ansvarig
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.295

I

SBN 2017-01-26, § 9 antar dp gällande Resedan Magdalena Widell
(Inkom 2017-02-16)

2017-03-14
KS 2016/190

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Detaljplan Resedan 5
2017.383

I

Slutredovisning - renovering lägenhet Guntorp
(KSAU § 266/16)

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/165

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Försäljning eller renovering av kommunens HSBlägenhet Guntorp.
2017.446

I

2017-03-03

2017.456

Magdalena Widell

Regeringen

I

2017-03-03

2017.465

INBJUDAN Utredningen Cirkulär ekonomi
presenterar sina förslag
KS meddelande

INBJUDAN

Cirkulär 17:08

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Mailad till Lars-Gunnar F, Linda K, Hasse J och
Markus W-Ros (BEAB)

CIRKULÄR

Beslut att anta detaljplan för Kolstads 4:67, del
av, samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-23
paragraf 46

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2017-03-06
KS 2016/108

Detaljplan Kolstad 4:67
2017.472

I

2017-03-07

2017.477

Information om genomförande av
vidarebosättning från Hultsfred.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS Meddelande.
Skickad till soc.

INFORMATION

Missiv- Lägesrapport avseende beredskap och
kapacitet i mottagandet.
Lägesbild som ska avse vilken påverkan som
aktuella förändringar i antalet asylsökande och
nyanlända har för verksamheterna inom
socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och
sjukvård.
Lägesbilderna ska även omfatta en bedömning
av beredskap och kapacitet i kommunernas
arbete med bosättning av nyanlända.

Magdalena Widell

Sidan 6 av 34
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-03-08

Länstyrelsen

KS 2017/68

KS meddelande.
Skickad till Eva K,

SKRIVELSE

Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.

2017.479

I

Lägesrapport avseende flyktingsituationen
kommuner

Magdalena Widell

2017-03-08
KS 2017/68

KS meddelande
Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.

2017.490

I

Länsstyrelsen tillstyker sänkt hastighet på väg
925 och 963 i samband med Äggröran

2017-03-09

Länsstyrelsen i Kalmar Län

KS 2017/20

KS Meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om tillfälliga lokala
trafikföreskrift, sänkt hastighet på väg 925 och
936 i samband med Äggröran
2017.540

I

RF har beviljat 50 000 till kommunens ansökan
om regional matkultur Öland 2017.

2017-03-10

Regionförbundet i Kalmar län

KS 2017/16

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om medel - Regional Matkultur
2017.541

I

2017-03-13

2017.543

Sammanträdesplan 2018 för SKL
SKL

I

2017-03-13

KS meddelande

INFORMATION

Cirkulär 17:10. Förändrad
miljöprövningsförordning och konsekvenser för
taxan inom miljöbalkens område

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande.
Skickad till SBN

2017.553

2017-02-23

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

E-post- information anvisningar om nyanlända till Magdalena Widell
kommunerna
Länsstyrelsen i Kalmar län
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Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/180

KS meddelande
Skickat till UN, SN, Eva K

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2017.554

I

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition
gällande KSAU § 26/16 Mål 701-17

2017-03-13

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
2017.586

I

2017-03-15

2017.592

Beslut om godkänd redovisning för
lågstadiesatningen 2015/2016

Magdalena Widell

Skolverket

I

KS meddelande
Skickad till Linda K och utbildningsnämnden

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

BESLUT- BRS Networks AB

Magdalena Widell

2017-03-15

Länsstyrelsen Tillstånd 2/17

KS 2017/3

Skickad till Kristian S
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Grävningstillstånd 2017
2017.631

I

2017-03-20

2017.637

I

I

2017-03-22

INBJUDAN

Primärkommunala nämnden protokoll 170202

Magdalena Widell

KS meddelande

PROTOKOLL

Primärkommunala nämnden protokoll 170302

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-03-20

2017.651

KS meddelande

Regionförbundet i Kalmar län

2017-03-20

2017.639

Magdalena Widell

Funktionshinderrådet i Kalmar län

2017-03-20

2017.638

Inbjudan till presidieträff för funktionshinderråd
eller motsvarande den 4/5

KS meddelande

PROTOKOLL

Hjälpmedelsnämndens protokoll 170302

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden Kalmar kommun

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket

Magdalena Widell

Skogforsk
KS meddelande.
Skickad till SBN

INFORMATION
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2017.705

I

2017-03-23

2017.707

Beslut om utbetalning från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor storlek på
stödet 92 578 kr.

Magdalena Widell

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

I

KS meddelande.
Skickad till Ekonomiavd och Utb

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dom - förvaltningsrätten upphäver tredje attsatsen i budget 2017. - antagande av Budget
2017 med plan för 2018- och 2019. (driftbudget)
Mål 4658-16.

Marie-Louise Johansson

2017-03-24

Förvaltningsrätten i Växj

KS 2016/126

KS meddelande

DOM

Budget 2017
Överföringar. investeringsbudget.
Delårsrapport, årsredovisning
2017.711

I

2017-03-27

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 447 219 kronor.
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap
KS meddelande

2017.719

I

SKRIVELSE

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet Magdalena Widell
på väg 19515.2

2017-03-28

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/45

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på enskild
väg 19515,2 Horns kustväg mellan Byrumsvägen
(väg 990) och Byrums Sandvik
2017.757

I

2017-03-31

2017.758

2017-03-31

Beviljade ersättningar asylsökande
ensamkommande barn 3 419 000 kronor.
Överlämnat till ekavd

Marie-Louise Johansson

Migrationsverket

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Utbyte av topplina mellan Stävlö-Linsänkan.
Skickat till sbf och beab för info

Marie-Louise Johansson

Linjemontage
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2017.760

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Förberedande arbete - underrättelse om
markundersökning inför mötesfri väg med
mitträcka och en gång- och cykelväg längs väg
136, Ombyggnation av Högsrumskorsningen till
cirkulationsplats.
Skickat till SBN, Hanna O-A och BEAB för
kännedom.

Marie-Louise Johansson

2017-03-31

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

INFORMATION

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2017.783

I

2017-04-03

2017.799

I

KS meddelande.

CIRKULÄR

Årsredovisning, revisionsberättelse 2016 från
Samordningsförbundet i Kalmar Län

Magdalena Widell

Samordningsförbundet i Kalmar Län

I

2017-04-05

2017.826

Magdalena Widell

SKL

2017-04-05

2017.807

Cirkulär 17:12 Nya hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) Skickad till Soc

KS meddelande

ÅRSREDOVISNING

Sammanträdesprotokoll ledningsrättsförrättning
29 mars kl 12, Kolstad.
Skickad till Kristian S

Magdalena Widell

Lantmäteriet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Beslut om ersättning för externa kostnader i
samband med avbruten boendeavskaffning.
Expedierat till ekonomiavd.

Magdalena Widell

2017-04-05

Migrationsverket

KS 2015/238

KS meddelande.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända
2017.827

2017-04-06

I

Skolverket beviljar statsbidrag med 935 000 (
Magdalena Widell
motsvarande 11 förstelärare och 0 lektorer.)
Bidraget avser perioden 2017-07-01- 2018-06-30.
Överlämnad till utbildningsförvaltningen och
ekonomi.
Skolverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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2017.830

I

2017-04-06

2017.832

I

KS meddelande

INBJUDAN

Ett rökfritt Sverige för våra barns skull

Magdalena Widell

Rökfritt Sverige 2020

I

2017-04-07

KS meddelande

INFORMATION

Länsstyrelsen beslutar att ge
tillstånd för ny markbeläggning framför
entrébyggnaden Borgholms slott

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.840

I

2017-04-07

2017.843

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 450 989 kr, avseende
år: 2017
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap

I

2017-04-10

KS meddelande

SKRIVELSE

Beslut att Jur kand Claes Forsgren är notarius
publicus under 2017

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.857

I

2017-04-11

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inbjudan Trähussafari 2017-09-01 kl 09.00-16.00, Magdalena Widell
Växjö, Linnéuniversitetet, M-huset
Länsstyrelsen i Kronobergs län
KS meddelande

2017.908

Magdalena Widell

SKL

2017-04-07

2017.833

Inbjudan till Budgetdagen.
Skickad till Linda K, Lars-Gunnar och Kso

I

INBJUDAN

SBN 2017-03-30 § 71 -Efter justering av
Magdalena Widell
nockhöjden från 8,5 till 9 m godkänner
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen med tillhörande handlingar
för samråd.

2017-04-13

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2014/35

KS meddelande.
Inkom 170413, jusering av inkommit för att
komma med på KS 23/5

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Detaljplan Stora Rör 2:1, Östra Stora Rör
2017.935

I

2017-04-20

2017.956

I

I

CIRKULÄR

Inbjudan till länsplan- och länsbyggdag, – Hur är
läget på bostadsmarknaden i Kalmar län?
7 juni kl 09.00-16.00 Stadshotellet Kalmar.

Magdalena Widell

KS meddelande

INBJUDAN

Cirkulär 17:13 Kommunal fastighetsavgift,
prognos 2018.

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1013

KS meddelande

Länsstyrelsen i Kalmar län

2017-04-27

2017.1012

KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

CIRKULÄR

Cirkulär 17:13 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

CIRKULÄR

Cirkulär 17:13 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till Maria D, Valle F, KS och Linda K

2017.1014

I

2017-04-27

2017.1016

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Överenskommelse om ändringar i Magdalena Widell
Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
SKL

I

2017-04-27

2017.1017

Marie-Louise Johansson

SKL

2017-04-24

2017.1011

Cirkulär 17:14 - vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2017
Skickad till förvaltningarna, KSo och
Ekonomiavdelningen

KS meddelande.
Skickat till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 2

Magdalena Widell
Sidan 12 av 34
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2017-04-27

2017.1018

SKL

I

2017-04-27

2017.1019

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1020

KS meddelande.
Skickad till KS

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 4

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:15 Bilaga 5

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande.
Skickad till KS

2017.1021

I

2017-04-27

2017.1022

I

2017-04-27

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:16 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

2017.1024

Cirkulär 17:16 Huvudöverenskommelse om lön
Magdalena Widell
och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
SKL

2017-04-27

2017.1023

CIRKULÄR

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:16 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Magdalena Widell

SKL
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2017.1025

I

2017-04-27

2017.1026

KS meddelande
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-27

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:17 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till KS

2017.1027

I

2017-04-27

CIRKULÄR

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Magdalena Widell
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap 450 989 kr avser 2017. Exp till
ekonomiavd
MSB
KS meddelande

2017.1038

I

2017-04-28

2017.1039

I

2017-04-28

KS meddelande.
Skickad till KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Budgetförutsättningar för åren
2017–2020

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-28

2017.1041

Cirkulär 17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 Magdalena Widell
angående uppsägning
i strid med föräldraledighetslagens
missgynnandeförbud
SKL

2017-04-28

2017.1040

SKRIVELSE

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Bilaga 1-2

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR

Cirkulär 17:18 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande
Skickad till ekoavd och KS

CIRKULÄR
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2017.1057

I

Länsstyrelsen tillstyrker parkeringsförbud väg
984-986 i Sandvik 2017-05-27

2017-05-02

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/93

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - ansökan om tillfällig lokal trafikföreskrift
om parkeringsförbud i Sandvik 27 maj m a a
Torgdagen
2017.1097

I

Ekonomisk redovisning från Borgholms
cityförening. Överlämnad till Ekonomiavd för
utbetalning enligt beslut från KS 170228 § 26.

2017-05-04

Borgholms cityförening

KS 2017/32

KS meddelande

Magdalena Widell

REDOVISNING

Ansökan om bidrag för fortsättningen av
utvecklingen av Borgholm och Borgholms
kommun 2017, Borgholms Cityförening
2017.1101

I

2017-05-04

2017.1116

Länsstyrelsen beslutar att godkänna av BEAB
anmäld vattenverksamhet gällande muddring i
Kårehamn. Beslut för kännedom till Borgholms
kommun.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kalmarsund Gymnasieförbunds styrelse
beslutade 2017-03-30 § 18 bifalla förslaget till
avtal

Magdalena Widell

2017-04-13

Kalmarsunds Gymnasieförbund

KS 2017/60

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Vård- och omsorgscollege Kalmar län, förslag till
avtal
2017.1120

I

2017-04-13

Kalmarsunds Gymnasieförbund beslutade 201703-30 § 19 godkänna reviderad
delegationsordning
Kalmarsunds Gymnasieförbund
KS meddelande

2017.1123

Marie-Louise Johansson

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins yrkande om Magdalena Widell
muntlig förhandling med vittnesförhör.

2017-05-05

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
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2017.1124

I

2017-05-05

2017.1126

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:20 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI)
2017

Magdalena Widell

SKL

I

2017-05-08

KS meddelande

CIRKULÄR

Inbjudan Ersättningsdag 1/6 09.00-15.00, lokal
"Borgholm", Länsstyrelsen i Kalmar.
Migrationsverket informerar om ersättningar för
mottagandet av asylsökande (både vuxna,
familjer och ensamkommande barn) och för
flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och
blivit kommunplacerade (nyanlända).
Överlämnad till Eva K och ekonomiavd.

Magdalena Widell

Länstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.1187

Magdalena Widell

Migrationsverket

2017-05-05

2017.1164

Ersättningsbesked från migrationsverket under
maj kommer 109452. 89 kr utbetalas för
stödinsatser av förebyggande karaktär av
mottagandet av asylsökande under 18 år. Kopia
till Soc och ekoavd

I

INBJUDAN

Länsstyrelsens uppmaning till landstinget att
Marie-Louise Johansson
inkomma med valkretsindelning och ev ändrat
antal mandat i landstingsfullmäktige vid val 2018.

2017-05-11

Länsstyrelsen i Kalmar län.

KS 2017/38

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018
års val till landstingsfullmäktige.
Remissvaren ska vara landstinget tillhanda
senast den 10 april 2017. DNR: 170121.

2017.1194

I

Föreläggande att följa försiktighetsmått vid
Marie-Louise Johansson
genomförande av undersökning genom grävning.,
Köpings Tall 12:2

2017-05-11

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2017/132

KS meddelande

FÖRELÄGGANDE

Anmälan undersökningsåtgärder i förorenat
område, Köpings Tall 12:2
2017.1338

I

Dom- Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i
de del det avser andra att-satsen i det
överklagade beslutet. KSAU § 26/17 - gällande
tilldelningsbeslut Höken

2017-05-22

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

DOM
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Lokalförsörjning 2016-2017
2017.1341

I

2017-05-22

2017.1342

I

I

I

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

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Lokalt företagsklimat - Enkäten 2017

Henrik Linnarsson

KS meddelande

ENKÄT

Minnesanteckningar från PKN och
kommunchefsmöte.

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-05-29

2017.1417

SKRIVELSE

Svenskt Näringsliv

2017-05-26

2017.1401

KS meddelande

SKL

2017-05-22

2017.1393

Magdalena Widell

Fryshuset

2017-05-22

2017.1345

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

KS meddelande.

INFORMATION

Cirkulär 17:27 Ändringar i LAS

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Magdalena Widell

2017-05-31

Länstyrelsen i kalmar län

KS 2016/180

KS meddelande.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Flyktingsituationen 2017
2017.1437

I

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

Magdalena Widell
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2017-06-02

2017.1438

SKL

I

2017-06-02

2017.1439

I

Cirkulär 17:28 Bilaga 1

Magdalena Widell

KS meddelande.

CIRKULÄR

Cirkulär 17:28 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-02

2017.1451

CIRKULÄR

SKL

2017-06-02

2017.1440

KS meddelande.

KS meddelande.

CIRKULÄR

Cirkulär 17:28 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-07

KS meddelande.

CIRKULÄR

TSS 2017-1057 Drifttillstånd för
sjösäkerhetsanordningar (fyrar) på Norra Öland/
Borgholm
Hid 2017.837 och 2018.547

Hans Johannesson

TRANSPORTSTYRELSEN
KS meddelande

TILLSTÅNDSBEVIS

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

Magdalena Widell

2017-06-09

Arvsfondsdelegationsenheten

MEX

KS 2017/126

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

2017.1477

I

Arrendeavtal; Hamnarrende Stora Rörs hamn
2017.1481

I

2017-06-09

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

Magdalena Widell

Länsstyrelsen
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kopplad med ansökan 2017.1125
2017.1497

2017-06-09

I

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

Magdalena Widell

Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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2017.1498

I

2017-06-09

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

2017.1569

I

2017-06-14

2017.1571

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:31 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, Magdalena Widell
angående barnmorskas vägran att medverka i
abortvård

SKL

I

2017-06-14

2017.1572

KS meddelande

CIRKULÄR

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner
och Landsting. Överlämnad till Linda K.

Magdalena Widell

SKL

I

2017-06-14

KS meddelande

SKRIVELSE

Meddelande från SKL:s styrelse om
överenskommelse om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2017.1574

I

2017-06-14

SKRIVELSE

Protokoll från Primärkommunala nämndens möte Magdalena Widell
den 5 maj
Regionförbundet i Kalmar län
KS meddelande

2017.1575

I

2017-06-14

2017.1597
2017-06-15

Magdalena Widell

PROTOKOLL

Protokoll från regionförbundets styrelse den 1 juni Magdalena Widell
Regionförbundet i Kalmar län

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens
protokoll 2017-06-01

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

PROTOKOLL
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2017.1710

I

2017-06-22

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

SKL
KS meddelande

2017.1712

I

2017-06-22

2017.1733

I

I

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2017-07-03

2017.1882

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

SKL

2017-06-26

2017.1810

CIRKULÄR

SKL

2017-06-26

2017.1744

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd
skickat till AMA, Christina Larsson

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Marie-Louise Johansson

2017-07-06
KS meddelande
Sidan 20 av 34
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2017.2030

I

2017-08-04

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

2017.2085

I

FULLMAKT

Missiv uppföljning utbildningsnämnden Borgholm Marie-Louise Johansson

2017-08-16
KS 2017/66

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2086

I

Rapport uppföljning utbildningsnämnden

2017-08-16

PwC

KS 2017/66

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2474

I

2017-09-29

2017.2871

Cirkulär 17:47 Budgetförutsättningar för åren
2017–2021
I detta cirkulär presenterar vi:
Ny skatteunderlagsprognos
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
Preliminärt beskattningsutfall september
Preliminär kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram
Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2018
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex,
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

SKL

I

2017-11-14

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:58 Partsgemensam kommentar till
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2017.2891

I

2017-11-15

2017.2892

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för Magdalena Widell
egna
hem och småhus i bostadsrättsform
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Bilaga 1
Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

Magdalena Widell
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2017-11-15

2017.2893

SKL

I

2017-11-15

2017.2894

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Bilaga 2
Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

Magdalena Widell

SKL

I

2017-11-15

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:56 Bilaga 3
Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR

Underrättelse om avslutad förrättning Borgholm
ga:5

Magdalena Widell

2017-11-20

Lantmäteriet

MEX

KS 2017/4

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2017.2962

I

Markfrågor delegation MEX 2017
2017.2989

I

2017-11-23

Cirkulär 17:60 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari Magdalena Widell
2018 för lokaler
med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
SKL
KS meddelande

2017.3092

I

2017-12-05

2017.3095

CIRKULÄR

Cirkulär 17:57 En ny kommunallag
Magdalena Widell
Riksdagen har den 20 juni 2017 beslutat att anta
regeringens proposition
med förslag till ny kommunallag. Ett stort antal
följdändringar i andra författningar har beslutats samtidigt. De nya reglerna
träder med något undantag
i kraft den 1 januari 2018. Den nya
kommunallagen (KL) har SFS-nummer
2017:725.
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Missiv till kommuner om delutbetalning statlig
ersättning för asylsökande som Migrationsverket
kommer genomföra under december 2017

Magdalena Widell

Sidan 22 av 34
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2017-12-05

2017.3101

Migrationsverket

I

2017-12-08

2017.3102

KS meddelande

INFORMATION

Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll 201711-23

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2017-12-08

KS meddelande

PROTOKOLL

Styrelsen § 87 - beslut om budget 2018 och
budget 2018. Exp till ekonomiavdelningen

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

2017.3103

I

2017-12-08

2017.3111

Kommunala aktivitetsansvaret Läsårsrapport 16- Magdalena Widell
17
Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2017-12-11

2017.3117

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Minnesanteckningar - presidieträff
funktionshinderrådet 2017-12-05

Magdalena Widell

Funktionshinderrådet i Kalmar län

I

KS meddelande

MINNESANTECKNING

Verksamhetsplan Budget 2018

Magdalena Widell

2017-12-13

Samordningsförbundet i Kalmar län

KS 2017/167

KS meddelande
Samordningsförbundets medlemsavgifter,
Verksamhetsplan och budget 2018

2017.3118

I

VP och budget 2018

Magdalena Widell

2017-12-13

Samordningsförbundet i Kalmar län

KS 2017/167

KS meddelande
Samordningsförbundets medlemsavgifter,
Verksamhetsplan och budget 2018

2017.3119

2017-12-13

I

Cirkulär 17:41 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 Magdalena Widell
om avsked av
rektor som brutit mot interna regelverk m.m.
Arbetsdomstolen (AD) har prövat om Vallentuna
kommun haft laglig grund för att avskeda en
rektor. AD har fastställt Attunda tingsrätts dom
som förklarat avskedandet ogiltigt. Arbetstagaren
hade ett ombud i tingsrätten men förde sin egen
talan i Arbetsdomstolen. Kommunen företräddes
av advokat.

SKL
Sidan 23 av 34
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2017.3121

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:64 Omsorgsprisindex (OPI)

Magdalena Widell

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska
förbundets kansli fortlöpande ta fram och
publicera ett omsorgsprisindex (OPI).
Publiceringen ska normalt ske i december
månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m.
2018.

2017-12-13

SKL
KS meddelande

2017.3123

I

2017-12-13

2017.3163

CIRKULÄR

Cirkulär 17:65 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, Magdalena Widell
fråga om anhörig med fullmakt att företräda
brukare omfattas av arbetsgivares
utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt
2 kap 3 § diskrimineringslagen. Domen rör en
personlig assistent som arbetat i ett privatägt
assistansbolag. Arbetstagarpart i målet är Malmö
mot diskriminering. Malmö mot diskriminering är
en sådan ideell förening
som har talerätt för medlem (i det här fallet
arbetstagaren) enligt 6 kap. 2 §
diskrimineringslagen. I arbetstvister har en sådan
organisation rätt att föra talan mot arbetsgivaren
endast under förutsättning att vare sig en facklig
organisation eller DO för talan.
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Vägvisning Förskola och Bibliotek i Runsten

Marie-Louise Johansson

2017-12-19

Trafikverket

KS 2017/113

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift 30
km/h året om vid Runstens förskola
2017.3165

I

Slutredovisning för upprensning Tings Ene 1:14, Magdalena Widell
enligt beslut KSAU § 116/17 -totalkostnad 19 400
kronor. BEAB har avslutat projektet. Klinta
Camping har fortfarande en del kvar som de
måste plocka bort från tomten.

2017-12-19
KS 2017/84

KS meddelande

REDOVISNING

Begäran om åtgärder Tings Ene 1:14, röjning etc
2017.3191

2017-12-21

I

Cirkulär 17:67 - redovisningsfrågor 2017-2018
Skickad till ekonomiavdelningen.

Marie-Louise Johansson

SKL
Sidan 24 av 34
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2017.3203

I

2017-12-27

2018.172

CIRKULÄR

Cirkulär 17:69 - slutligt utfall av 2016 års
kommunala fastighetsavgift samt prognos för
åren 2017-2018-2019
Skickat till ekonomiavdelningen och SBc

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2016-12-22

2018.319

KS meddelande

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:56 Överenskommelse om lön och
anställningvillkor för räddningstjänstpersonal
Skickat till HR

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut dispens strandskyddsdispens och
godkännande av vattenverksamhet gällande
borttagande av äldre skrotstenstipp Grytehamn
1:1.

Marie-Louise Johansson

2018-01-12

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2011/208

KS meddelande.
exp till sbn och Lennart B via kommunmailen.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2018.457

I

Cirkulär 18:03
SKL har beslutat om kompensation för sänkt
tjänstepension

Magdalena Widell

SKLs styrelse har beslutat att tillse att de
pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få
kompensation under 2018. De som berörs av kompensationen är främst personer födda
1937 eller tidigare, men även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.
Kompensationen innebär att pension tillfälligt
utges under år 2018 motsvarande den nivå som
gick ut år 2017. SKL inleder nu även
förhandlingar om en ny
Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) för att
hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019
och framåt.

2018-01-29

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR

Sidan 25 av 34
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2018.458

I

Cirkulär 18:03 Bilaga 1
SKL har beslutat om kompensation för sänkt
tjänstepension

Magdalena Widell

SKLs styrelse har beslutat att tillse att de
pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få
kompensation under 2018. De som berörs av kompensationen är främst personer födda
1937 eller tidigare, men även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.
Kompensationen innebär att pension tillfälligt
utges under år 2018 motsvarande den nivå som
gick ut år 2017. SKL inleder nu även
förhandlingar om en ny
Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) för att
hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019
och framåt.

2018-01-29

2018.459

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:02
Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre
chefsbefattning

Magdalena Widell

Arbetsdomstolen har prövat frågan om
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt
11 § MBL i samband med tillsättning av en lägre
chefsbefattning. Arbetsdomstolen
fann att det förelåg förhandlingsskyldighet enligt
11 § MBL även i förhållande till en
arbetstagarorganisation som tecknat kollektivavtal
med arbets¬givaren för ett annat
arbete än det som utfördes vid den aktuella
arbetsplatsen. Organisationen ifråga
hade betydande andel av arbetstagarna vid berört
arbetsställe som medlemmar.
Arbetsgivarförbundet Pacta stod bakom
Brandkåren Attunda i målet och SKLs arbetsrättsjurist var ombud för arbetsgivaren.

2018-01-29

2018.460

2018-01-29

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:02 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL
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2018.461

I

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Magdalena Widell

SKL/Pacta har samlat information om reglerna i
lag och kollektivavtal
gällande bisyssla.
Tillämpliga regler i lag och kollektivavtal för
anställda inom kommun och landstingssektorn
Bestämmelser om bisyssla för arbetstagare som
har, eller har för avsikt
att åta sig en sådan, finns beskrivet i Allmänna
bestämmelser, AB § 8.
Vidare finns en regel avseende förtroendeskadlig
bisyssla i 7 § lagen
om offentlig anställning, LOA.
2018-01-29

SKL
KS meddelande

2018.503

I

2018-01-30

2018.538

CIRKULÄR

Överenskommelse mellan staten och SKL om
Magdalena Widell
stöd till jämställdhetsarbetet och
kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018
-2020
SKL

I

KS meddelande

SKRIVELSE

DOM Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Marie-Louise Johansson

2018-02-01

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/243

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges
bästa äldreomsorg

Sidan 27 av 34
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2018.572

I

Cirkulär 18:04
Information om extratjänster

Magdalena Widell

Bakgrund
År 2015 fattade regeringen beslut om att tillskapa
så kallade extratjänster.
De personer som avsågs kunna anställas på
extratjänster var ursprungligen:
- Långtidsarbetslösa. I detta sammanhang avses
den som har deltagit i
jobb-och utvecklingsgarantin i 450
ersättningsdagar.
- Nyanlända som 1) har eller har haft en
etableringsplan, och/eller 2) inom
de senaste 36 månaderna har fått
uppehållstillstånd eller uppehållskort i
egenskap av familjemedlem till en EU/EESmedborgare.
Regeringen pekade inledningsvis ut ett begränsat
antal verksamheter där
extratjänster skulle kunna förekomma, men har
senare öppnat upp för fler
verksamheter.

2018-02-12

SKL
KS meddelande

2018.582

I

2018-02-12

2018.598

I

2018-02-15

KS meddelande

INBJUDAN

Missiv om tillfälligt stöd 7. 1-2018-5246

Magdalena Widell

Migrationsverket

I

2018-02-15

2018.627

Inbjudan till seminaredag om medborardialog
Magdalena Widell
kring inkludering och integration. Anmälan senast
27/3
SKL

2018-02-15

2018.603

CIRKULÄR

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 180131

Magdalena Widell

Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Nudging - en knuff för beteendeförändring 22/5
08:30-12:30 23/5 08:30-16:00

Magdalena Widell

Region Kronoberg
KS meddelande

Sidan 28 av 34

40

Id

BILAGA 2 KS 2018-05-29 § 120

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.724

I

Tillstånd för Marie-Louise Johansson och Edin
Dzananovic att utfärda Siths-kort.

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE

2018-02-20
KS 2010/111

Tjänsteavtal SITHS- ett säkert kort. Säker
indentifiering i kommunerna
2018.748

I

2018-02-26

2018.753

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar

I

2018-02-26

2018.756

Rapport Bostadsförsörjning mer än
bostadsbyggande från LST
KS meddelande

RAPPORT

Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens
protokoll 2018-02-16

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Cirkulär 18:07 Arvoden och ersättningar till
förmyndare,
gode män och förvaltare

Magdalena Widell

SKL gav 2007 ut cirkuläret 07:74 Förslag till
ersättningsregler, för att överförmyndarna
och överförmyndarnämnderna/de gemensamma
överförmyndarnämnderna skulle få ett
bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina
arvodesbeslut än det underlag som
funnits dessförinnan. Då cirkuläret från 2007 i
vissa delar är föråldrat har det funnits anledning att ge ut ett nytt, uppdaterat cirkulär. I
detta cirkulär 18:7 ges liksom tidigare, rekommendationer om arvoden och ersättningar till
förordnade ställföreträdare.
2018-02-27

2018.757

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut från Förvaltningsrätten att de avslår
Lublins yrkande om muntlig förhandling samt att
de avvisar åberopad utrendining i form av
vittnesförhör samt bild och ljudupptagning från
KF- och KS-mötet där beslut rörande Höken 2
fattades. Lublin får tillfälle att senast 14 mars
slutföra sin talan. (mål 1202-17)

Marie-Louise Johansson

2018-02-28

Förvaltningsrätten

KS 2016/37

KS meddelande
Kommunstyrelsen 2018-03-20 § 62 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
2018.760

I

Beslut vägmärkesuppsättning Böda Förskola.

Magdalena Widell
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2018-02-28

Trafikverket

KS 2017/289

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skyltning på förskolan i Böda
2018.829

I

Beslut avslag klimatinvesteringsstöd

2018-03-07

NATURVÅRDSVERKET

KS 2016/257

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Anvisning av medel - utbyte av oljepanna i
Köpings skola
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

2018.987

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

Marie-Louise Johansson
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2018-03-21

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
2018.1008

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
2018.1027

I

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

Magdalena Widell
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2018-03-27

2018.1028

SKL

I

2018-03-27

2018.1029

I

I

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

SKL

I

2018-03-27

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

2018.1031

CIRKULÄR

SKL

2018-03-27

2018.1030

KS meddelande

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

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Magdalena Widell

Socialstyrelsen
KS meddelande

2018.1039

2018-03-29

I

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

INFORMATION
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2018.1112

I

2018-04-04

2018.1114

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

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 20180319

Magdalena Widell

Primärkommunala nämnden

I

2018-04-05

KS meddelande

PROTOKOLL

Brev till olika nämnda kommunala instanser i
Borgholms kommun.

Magdalena Widell

Per Lublin
KS meddelande

2018.1136

Magdalena Widell

SKL

2018-04-05

2018.1121

Stöd när förtroendevalda utsatts för hot, hat eller
våld

I

SKRIVELSE

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

Allmänna val 2018
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2018.1285

U

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

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

2017-06-30

2018.1288

2015-01-12

I

Ledamöter till Kalmarsundskommissionen - KSo Marie-Louise Johansson
Ilko Corkovic med Sofie Loirendal som ersättare,
och Göran Borgö som tjänstemäan anmälda
WSP Samhällsbyggnad
KS MEDDELANDE
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