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_____________________________
§ 121
Information; polisen
Kommunpolis Magnus Areskog informerar om polisens arbete inför och i
samband med genomförande av årets allmänna val.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________
§ 122

Dnr 2012/65-055 KS

Information; fiberutbyggnaden
Bredbandssamordnare Ulrika Ragvald Emilsson informerar om arbetet med
att bygga ut bredbandet i kommunen. Till årets slut kommer 70 % av kommunens fastighetsägare ha fått erbjudande om anslutning, hittills är 34 % anslutna.
Intresset bland fastighetsägarna för anslutning till bredbandet är lågt vilket
gjort att de olika projekten inte kommit så långt som varit önskvärt.
Bland andra är Borgholms innerstad nu under anmälningsfasen, där företagarna är mer intresserade av att anmäla sig till projekten än vad villaägarna
är.
Justerandes sign
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Bredbandssamordnaren uppmanar politikerna att hjälpa till med information
om vikten att ansluta sig till bredbandet och hur digitaliseringen kommer att
påverka alla i framtiden.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________

§ 123

Dnr 2018/11-002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Kommunchef Jens Odevall informerar bland annat om
- Kommunbarometern där Borgholm är rankad som nr 34 av 135 småstadsoch landsbygdskommunerna och som nr 113 av alla 290 kommunerna.
Plus för ekonomi (49 plats), näringsliv (19 plats) och goda resultat inom
skola.
Minus för förbindelser (289 plats) och demografi (288 plats).
- Skolskjutsupphandlingen som är genomförd av KLT.
2012 – intresseanmälan av gemensam upphandling from 2017.
2015 - formellt beslut av KS att vi skulle delta i upphandlingen.
2016 - beslut att stå fast vid tidigare beslut, dvs delta i upphandlingen.
Avtalet med operatören är således tecknat av KLT på uppdrag av kommunerna sedan lång tid.
Samverkansavtalet med KLT, som vi fick den 18 juni reglererar hur relationerna mellan KLT och de i upphandlingen anslutna kommunerna ska
hanteras för att få rätt förutsättningar för att tillhandahålla en så bra skol
skjutsverksamhet som möjligt i kommunerna.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 124

Dnr 2017/262-008 KS

Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) – affisch- och informationstavlor på allmän plats
Basel Alhawadi, Badhusgatan 8 A, 387 32 Borgholm, och Torbjörn Jerlerup,
Storgatan 14 F, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 201711-08 att tre affischtavlor sätts upp i centrala Borgholm.

Justerandes sign
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Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte
delta.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-12-18 § 189 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-01-04 föreslår kommunchef Jens Odevall att medborgarförslaget avslås.
Av skrivelsen framgår kommunen monterade ner alla anslagstavlor för ungefär 56 år sedan. Detta eftersom de ansågs orsaka stor nedskräpning och missbrukades av folk som skulle sätta upp affischer. Andras affischer revs bort och egna
sattes upp istället. Att åter sätta upp affisch- och informationstavlor medför skötsel- och underhållskostnader utöver uppsättningskostnaderna och att reglerna
för användning måste klargöras.
Ett faktum att ytterligare beakta är att mycket av annonsering och information
idag sker via digitala kanaler såsom facebook, instagram och blocket. Dock ersätter dessa kanaler inte helt affischering på papper vilket märks på den olovliga
annonseringen som alltjämt sker vilket också förslagsställarna poängterar i sitt
förslag.
Förvaltningens bedömning är att förslaget bör avslås dels beroende på tidigare
erfarenheteter dels beroende på att det ekonomiska utrymmet inte medger ytterligare utgiftsposter, även om kostnaderna för affisch– och informationstavlor bör
vara ringa i sammanhanget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-15 § 33 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informationstavlor i
kommunal regi.
Till dagens sammanträde är förslagsställarna inbjudna, men har valt att inte
delta.

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

avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informationstavlor i kommunal regi.

_____________________________
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Dnr 2016/114-008 KS

Medborgarförslag (Åsa Petersson) – fjärilsträdgård i Borgholms kommun.
Åsa Petersson, Guntorpsgatan 41, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2016-05-03 att kommunen skapar ett koloniområde med ett 20-tal lotter á 20 kvm (utan stugor) intill fruktlunden vid Blå Rör Köpingsvik/Borgholm.
Odlingen ska vara ekologisk.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-06-13 § 111 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-02-20 föreslår mark- och exploatering att medborgarförslaget avslås.
Av skrivelsen framgår att det bedöms att föreslaget koloniområde inte ska
genomföras. Avdelningen föreslår att om efterfrågan uppstår ska istället en
utvidgning av befintligt koloniområde i första hand utredas. En utvidgning av
befintligt område skulle vara en mer kostnadseffektiv investering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-13 § 73 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.

Förslagsställaren har varit oanträffbar vid försök att bjuda in till sammanträdet.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss.
Ordföranden konstaterar att utöver förslag på avslag finns återremissyrkanden, vilket ska ställas under proposition.
Proposition - återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Ja – 8
IIko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Jan-Olof Forslund (S)
Justerandes sign

Nej- 1
Per Lublin (ÖP)

Utdragsbestyrkande
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Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)
Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte längre deltar i ärendet.

Ordföranden konstaterar att det endast kvarstår förslag på avslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet efter omröstning på hans återremissyrkande.
Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 1)
_____________________________

§ 126

Dnr 2016/246-041 KS

Tertialbokslut 2018
Controller Mattias Sundman redogör för Tertialbokslut 2018 varav framgår
att:
• resultatet för kommunen i april är 7,6 mkr (Årsprognos 13,5 mkr).
• driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -10,6 mkr (Årsprognos -20,4 mkr).
• investeringar till och med april uppgår till 7,9 mkr (Årsprognos 52,2 mkr).
• likvida medel 46,4 mkr (Årsprognos 55,9 mkr).
Budgetavvikelsen totalt efter april är -3,3 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisning är -10,6 mkr och i finansförvaltningen +7,3 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar
ett resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 197 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna tertialbokslut 2018.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

8 (32)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-26

121-143

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna tertialbokslut 2018.

_____________________________

§ 127

Dnr 2018/8-042 KS

Budgetuppföljning maj 2018
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning maj 2018 varav
framgår att
• Resultatet för kommunen i maj är +7,1 mkr. (Årsprognos +14,6 mkr).
• Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -5,8 mkr. (Årsprognos -3,6 mkr).
• Investeringarna till och med maj uppgår till 9,1 mkr. (Årsprognos 52,4
mkr).
• Likvida medel 50,6 mkr. (Årsprognos 57,0 mkr).
Budgetavvikelsen efter maj är -5,8 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse
är -14,6 mkr och finansförvaltningen +8,8 mkr. Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +2,3 mkr.
Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna resulterade i
att Borgholms kommun mottog +1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett
överskott i form av låg löneskatt på pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +1,0 mkr. Ej omfördelade avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +1,2 mkr.
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 31,1 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar
ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Åtgärder
Kommunstyrelsen
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande analys av verksamheten. Detta ska resultera i besparingsåtgärder
som kommer att genomföras snarast för att nå effekt under året. Förslag på
åtgärder för en budget i balans:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Ökad andel säsongsanställda,
Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll.
Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar.
Öka timersättning för arbeten utanför avtalet.
Minska externa tjänster.
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Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:
• Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att
täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.
• Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar.
• Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal.
• Utnyttja kommunens bilar optimalt.
• Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar
inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med
mera. Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det
senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.
• Elupphandling, kommunen har avropat elenergi från SKLs (Sveriges
kommuner och Landstings) ramavtal vilket tillsammans med övriga energieffektiviseringar förväntas sänka kommunens elkostnader.
• Översyn av teknisk service, inklusive hamnutredning
Utbildningsnämnden
• Bemanningen inför höstterminen har setts över, främst i det södra området, för att minska underskottet som finns för innevarande period.
• Justeringar av tilläggsbelopp har gjorts för att möta de behov som finns
ute i skolorna på grund av elever som är i behov av extra stöd.
Socialnämnden
• Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och från
och med mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Framåt ska den ökade chefstätheten ge minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med föregående år.
• Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket
kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt planeras så snart som möjligt.
• En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen
om funktionsnedsatta och till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas
enligt resursfördelningsmodellen.
• Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan och två placeringar har tagits
hem till Borgholms kommun under våren.
• Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksamheten kan förhindra ytterligare externa placeringar. I varje utredning ska
det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan
en extern placering blir aktuell samt att det pågår omförhandling av befintliga dygnskostnader för externa placeringar.
• För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i
sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Förvaltningen träffar även Torsås kommun för att ta del av goda exempel i samarbetet melJusterandes sign
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lan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen gällande bland annat
extratjänster, stödboende och behandling på hemmaplan. Tillsammans
med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands Gymnasium och Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång vilket på
sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut
på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande. Detta
generar även anställningsbara framtida medarbetare.
• Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels pågående omförhandling av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.
Samhällsbyggnadsnämnden
• Fokus på rekrytering av tjänster för att täcka upp för vakanser och kommande föräldraledigheter, planarkitekt och extra resurs på miljö.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 128

Dnr 2017/4-002 KS

Anvisning av medel, färdigställande och asfaltering av väg i Sandvik
I tjänsteskrivelse 2018-06-05 föreslår kommunledningskontoret att den aktuella vägen färdigställs.
Av skrivelsen framgår att 2003 antogs en ny detaljplan som möjliggjorde fastighetsbildning för fyra nya fastigheter i Sandvik. Även om kommunen ej är
huvudman för allmän plats inom detaljplanen så var Borgholms kommun exploatör och säljare till de fyra nya fastigheterna.
Enligt köpekontrakt daterat 2002-06-07, §10 Övriga villkor - ska säljaren
(Borgholms kommun) anlägga väg, samt tillse att kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns på tillträdesdagen.
Köparen till en av fastigheterna hemställer nu att Borgholms kommun i egenskap av säljare fullföljer sina skyldigheter samt därutöver anordnar en vändplan i likhet med vad kommunen tidigare gjort i det motsvarande läget för
grannfastigheten i änden av Kvarngatan.
Servicechefen för gata/park föreslår att vägen färdigställs fram till fastighetsgränsen i enlighet med den del av vägen som redan är färdigställd och asfalterad. Samt att anlägga en vändplan då detta ligger helt i linje med kraven
från renhållning, förslagsvis genom en hårdgjord/grusad yta som smälter in
bra i den kringliggande miljön.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

11 (32)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-26

121-143

En uppskattad totalkostnad är 65 000 kr +/- 15%
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-06-12 § 193 till kommunchefen
att av Gata/Park beställa arbetet för att färdigställa och asfaltera vägen till
fastigheten Persnäs-Sandvik 1:68.
att av Gata/Park även beställa arbetet för att anlägga en vändplan med
hårdgjord/grusad yta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 193 vidare
kommunstyrelsen
att anvisa medel, totalkostnad om cirka 65 000 kr +/- 15%, för ett genomföra
ovanstående beslut.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa medel, totaltkostnad om cirka 65 000 kronor +/- 15 %, för att
genomföra ovanstående beslut från investeringsbudget 2018 projekt
Infrastruktur.

_____________________________

§ 129

Dnr 2016/191-106 KS

Begäran om medel, kompletterande opinionsundersökning ”Öland en
kommun”
I tjänsteskrivelse 2018-06-18 och vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att styrgruppen för ”Öland en kommun?” har beslutat att genomföra en kompletterande opinionsundersökning då det vid de
offentliga mötena det varit relativt få medborgare och medelåldern varit hög.
De redovisar att diskussionerna vid möten har varit bra och vi har haft en
mycket bra pressbevakning. Vidare att det sannolikt finns en hög medvetenhet bland medborgarna om att projektet pågår, men det finns en hög tröskel
till att dels komma på mötena och dels lämna in synpunkter. Det vore därför
mycket värdefullt att fånga upp medborgarnas synpunkter i en kompletterande undersökning, inte minst för fånga de yngre och barnfamiljernas synpunkter.
Förslaget innebär att 12 500 vykort skickas ut till hushållen där de erbjuds
möjlighet att lämna synpunkter i en professionellt utformad men enkel webbJusterandes sign
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enkät. Den beräknade kostnaden inklusive analys av enkäten beräknas till ca
125 tkr varav regionen medfinansierar 50 %. Återstår egen finansiering med
50 % varav vardera kommun föreslås ta hälften vardera, dvs drygt 30 tkr per
kommun.

Yrkanden
Stig Bertilsson (C) och Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på begäran.
Marcel van Luijn (M) och Inger Sundbom (S) yrkar bifall till begäran.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på begäran, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
begäran.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller begäran röstar
ja. Den som avslår begäran röstar nej.
Ja – 7
IIko Corkovic (S)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Jan-Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej- 4
Sofie Loirendal (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (ÖP)

Därmed bifalls begäran.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja mot 4 nej
att

medfinansiera kompletterande opinionsundersökning med 32,5 tkr,

att

finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för utredningar 11002301.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2)
_____________________________
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Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; laddstolpar Ekbacka
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget 2018 infrastruktur till projekt Laddstolpar Ekbacka för att kunna sätta igång med projektet laddstolpar till hemtjänst på
Ekbacka.
I det löpande arbetet kring att ersätta fossila bränslen i våra transporter till
mer miljövänliga transportmedel har nya elbilar beställts till hemtjänsten på
Ekbacka. För att effektivt kunna utnyttja dessa bilar måste även laddstolpar
finns på plats. Laddstolparna som undersökts och som lämpar sig bäst i detta
fall är modellen modell GARO LS4, 2 Uttag Typ 2 á 22 kW. Fyra (4) stycken
laddstolpar behövs till Ekbackas parkering. De fyra (4) laddstolparna gör att
totalt åtta (8) stycken bilar kan laddas samtidigt då det är två (2) uttag på
vardera stolpe. Laddstolparna kommer vara utrustande med serieladdnings
funktion, vilket innebär att en effektivare energibalansering kan ske. Serieladdningen sker automatiskt beroende på bilarnas batterinivå.
I samband med projektet har bidrag sökas hos naturvårdsverket där bidragsdelen uppgår till 50 % av de totala kostnaderna.
Total kostnad för projektet inklusive markarbete, eldragningen och själva
laddstolparna beräknas vara 400 000 kr.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 194 kommunstyrelsen
att anvisa 400 tkr från investeringsbudgeten 2018 projekt Infrastruktur till
projektet Laddstolpar Ekbacka för att kunna sätta igång med projektet.

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

anvisa 400 tkr från investeringsbudgeten 2018 projekt Infrastruktur till
projektet Laddstolpar Ekbacka för att kunna sätta igång med projektet.

_____________________________
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Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Ventilation
Borgholms Sporthall
I tjänsteskrivelse 2018-06-05 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget 2018 fastigheter upprustning till projektet Ventilation Borgholms Sporthall.
Syftet med projektet är att säkerställa en god ventilation för att bidra till en
bra arbetsmiljö för både elever och personal som vistas i fastigheten. Ett av
målen för projektet är att kunna förbättra luftflödet samt anpassa driften till
verksamheten med hjälp av styrsystem. Ombyggnationen kommer att medföra en säkrare drift av anläggningen samt underlätta för underhåll och skötsel av systemet, vilket i kommer att leda till energibesparingar.
Nuvarande anläggning är installerad år 1969 och har sedan länge passerat
sin tekniska livslängd. Den nya ventilationsanläggningen kommer även vara
mer energieffektiv. Vid installation av ett nytt ventilationssystem förväntas
energibesparingen bli: 71 500 kWh/år
I samband med projektet har bidrag hos boverket sökts. Det potentiella bidraget ligger på 25 % av totalkostnaden.
Arbetsprocessen
Etapp 1, våren 2018
1) Borttagning av de befintliga kylaggregaten på taken inkluderad tömning på
köldmedie samt bortkoppling av tillhörande kanalsystem och elinstallationer.
2) Nästa steg i processen är att efter kylanläggningen är demonterad fort
sätta med att lägga om taket som idag är väldigt torrt.
Etapp 2, Sommar/höst 2018
1) Större delen av projektet kommer utföras under sommaren/hösten 2018.
Under denna etapp kommer tre (3) stycken nya ventilationsaggregat att
monteras där samtliga har värmeåtervinning och intern styr. Ett (1) stort
aggregat kommer att monteras i extern väderskydd, detta aggregat förser
sporthallen och styrs på CO2 samt närvarogivare. De två (2) återstående
aggregaten kommer betjäna omklädningsrummen och styrs istället på
tidskanal. Denna lösning ger en god komfort samt är energieffektiv och
anpassningsbar till verksamheten.
2) Efter färdig installation kommer anläggningen injusteras och OVK besiktas.
Total kostnad för projektet Ventilation Borgholm sporthall = 2 000 000 kronor.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 195 kommunstyrelsen
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att anvisa 2 mkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning till
projektet Ventilation Borgholms sporthall.
Yrkanden
Leif Gerhardsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 2 mkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
till projektet Ventilation Borgholms sporthall.

_____________________________

§ 132

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Takarbete
Ölandslego
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget 2018 fastigheter upprustning akut underhåll till
projekt Takläggning Ölandslego.
I det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår fastighetsavdelningen renovering av taket på Ölandslego. Taket är i
väldigt dåligt skick och när det regnar så läcker det in i byggnaden. Taket behöver tätas för att återställas till ursprungligt skick.
Total kostnad för projektet beräknas uppgå till 275 tkr.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 196 kommunstyrelsen
att anvisa 275 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
akut underhåll till projektet Takläggning Ölandslego.

Yrkanden
Jan Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstatera att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 275 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
akut underhåll till projektet Takläggning Ölandslego.

_____________________________

§ 133

Dnr 2018/110-106 KS

Bildande av kommunförbundet Kalmar län
I tjänsteskrivelse 2018-06-07 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och föreslår att förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län godkänns.
Den 1 januari 2019 bildas regionkommunen ”Region Kalmar län”. Regionkommunen kommer att ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna men
inte utgöra samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner. Därför har kommunerna genom primärkommunala nämnden, kommit överens
om att bilda ett kommunförbund – ”Kommunförbundet Kalmar län”. Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, främja
samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för vissa
uppdrag med särskild finansiering, där beslut tas i särskild ordning.
Kommunförbund kommer bildas vid ett konstituerande möte 23 augusti 2018
under namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person.
Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att Regionförbundet i Kalmar
län har upphört.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 198 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.
att Borgholms kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar
län.
att tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
att utse kommunstyrelens ordförande som kommunens ombud och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar kommunstyrelsens ordförande
som styrelseledamot och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som
personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya
mandatperioden 2019-2022.
att medlemsavgiften till kommunförbundet ska vara kostnadsneutral med
den andel av vad Borgholms kommun idag betalar som medlemsavgift
till Regionförbundet.
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Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (ÖP) yrkar på följande tillägg ”på villkor att Borgholms kommun
omgående befrias från alla eventuella förpliktelser gentemot KLT beträffande
skolskjutsverksamhet och själ kan upphandla skolskjutstrafiken på egna villkor från och med nu”.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsförslag samt ett tilläggsyrkande,
vilket ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen avslår tillläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.

att

Borgholms kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar län.

att

tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.

att

utse kommunstyrelens ordförande som kommunens ombud och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare till det
konstituerande förbundsmötet och nominerar kommunstyrelsens ordförande som styrelseledamot och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019-2022.

att

medlemsavgiften till kommunförbundet ska vara kostnadsneutral med
den andel av vad Borgholms kommun idag betalar som medlemsavgift till Regionförbundet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

§ 134

Dnr 2018/127-003 KS

Policy för bygdepeng
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-21 § 156 i samband med godkännande och antagande av vindkraftplanen att en policy för bygdepeng bör arbetas fram.
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Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår 2018-04-17 § 15 kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till policy angående bygdepeng för vindkraft.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 137 kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till policy för bygdepeng i Borgholms kommun.
Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Stig Bertilsson (C) yrkar att skrivningen om bygdepeng vid etablering på
kommunal mark skat tas bort, då detta avtalas i särskilt avtal.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till förslaget
samt ändring av skrivningen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder liggande förslag
röstar ja. Den som stöder Bertilssons yrkande röstar nej.
Ja – 6
IIko Corkovic (S)
Mattias Carlsson (FÖL)
Jan Erici (M)
Jan Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej- 5
Sofie Loirendal (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (ÖP))

Därmed stöds liggande förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta följande Policy för bygdepeng i Borgholms kommun:
Vid etablering av vindkraftverk på kommunal mark eller i vattenområde som är inom Borgholms kommuns gränser ska till miljöfonden i
Borgholms kommun överföras motsvarande 1 % under de fem första
åren av vindkraftverkets faktiska produktionsvärde.

_____________________________
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Dnr 2018/156-003 KS

Integritetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-04 fanns upprättat förslag till integritetspolicy för alla anställda och förtroendevalda politiker i Borgholms kommun och dess bolag.
Av policyn framgår vad som gäller för behandlingar av personuppgifter i epost, diarie- och verksamhetssystem, register etc.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-04 § 183 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta integritetspolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun och dess bolag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta integritetspolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun och dess bolag.

_____________________________

§ 136

Dnr 2016/65-212 KS

Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Djupvik
I tjänsteskrivelse 2018-05-28 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
planhandlingarna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt
utlåtande antas.
Vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Thomas Nilhausen för ärendet.
Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att tydliggöra områdets förutsättningar, belysa värden samt ge förslag på utveckling. Målet är att åstadkomma ett väl förankrat underlag för kommande beslut rörande Djupviks utveckling.
Det noteras att en fördjupad översiktsplan är vägledande och inte styrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-12 § 210 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta fördjupning av översiktsplanen för Djupvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.
Justerandes sign
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Yrkanden
Leif Gerhardsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

_____________________________

§ 137

Dnr 2015/217-291 KS

Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan, ombyggnation.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 § 97
att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 som
maren 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.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-04 fanns förtydligande från Framtid Öland för att klargöra deras avsikt med beslutet;
Framtid Öland yrkade därför på ett inriktningsbeslut där vi utifrån ombyggnadsalternativet 1 optimerar förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis 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 pro
jektledare, representanter från politiken och verksamheten (lärarna och
fastighetsavdelningen).
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• undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
• tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida
behovet.
• tänka in 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-04 § 185 kommunstyrelsen
att förtydliga beslutet i enlighet med Framtid Ölands förslag.

Vid dagens sammanträde föreslår kommunchef Jens Odevall att det ska bildas en styrgrupp med politiker och en arbetsgrupp med tjänstemän istället för
att ha en blandad styrgrupp enligt förslaget.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till den nya beslutsformuleringen.
Inger Sundbom (S) yrkar om följande tillägg: Ge i uppdrag till ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen att omgående påbörja upphandling för renovering av följande byggnader: förskolan, lilla gymnastikhallen, biblioteket
och matsalen”.

Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande samt ett tilläggsyrkande
som ska ställas under proposition.
Ordföranden konstaterar vidare att en styrgrupp och en arbetsgrupp ska bildas och att representanter från styrgruppen ska utses från kommunstyrelsen.

Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller tillläggsyrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder tilläggsyrkandet
röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej.
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IIko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)
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Nej- 5
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Per Lublin (ÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed avslås tilläggsyrkandet.

Yrkande – styrgrupp
Stig Bertilsson (C) yrkar att fyra ledamöter från kommunstyrelsen ska ingå i
styrgruppen.
Per Lublin (ÖP) yrkar att tre ledamöter ska ingå i styrgruppen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fyra personer och
tre personer, vilket ska ställas under proposition.
Proposition – antal personer i styrgrupp
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
förslaget om fyra personer i styrgruppen.
Därmed ska fyra personer ingå i styrgruppen.

Förslag deltagare i styrgruppen
Stig Bertilsson (C) föreslår Peder Svensson (C).
Jan Erici (M) föreslår Marcel van Luijn (M).
Sofie Loirendal (FÖL) föreslår Annette Hemlin (FÖL)
Inger Sundbom (S) föreslår Ilko Corkovic (S).
Proposition – deltagare i styrgruppen
Vid propositionsställande på föreslagna deltagare konstaterar ordföranden att
kommunstyrelsen stöder förslagen.
Därmed utses Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin
(FÖL) och Ilko Corkovic (S) att ingå i styrgruppen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed med ändring av sitt beslut 2018-05-29
§ 97
att
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(enligt § 97/2018 Alternativ 1: Ombyggnad och upprustning av befintliga
byggnader. Etappindelning och evakuering krävs.) med optimering av för-

utsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis med en
ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019.
att

i processen ska det
• snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten
(lärarna och fastighetsavdelningen).
• undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
• tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även
framtida behovet.
• tänka in 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.

att

tillsätta en styrgrupp bestående av Peder Svensson (C), Marcel van
Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Ilko Corkovic (S).

att

uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, verksamheten (skolan) och extern projektledare.

att

uppdra till kommunchefen att påbörja upphandling av extern projektledare.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4)
Protokollsanteckning – 1
”Vi socialdemokrater yrkade på en omgående upphandling för renovering av
följande byggnader: förskolan, lilla gymnastikhallen, biblioteket och matsalen.
Vår uppfattning är att vi måste komma i gång med ombyggnationen av de
ovannämnda byggnaderna för att vinna tid, minska kostander för evakuering,
och inte vänta med en upphandling för helheten som kommer dröja flera månader till. Huvudbyggnaden måste undersökas ännu mer för att kunna genomföra ombyggnaden på rätt sätt om det är ens möjligt. Eftersom vårt tillläggsyrkande röstades ner så måste vi vänta länge innan vi ens får en extern
projektledare på plats som ska upphandlas.
För oss socialdemokrater är långsiktigheten viktig och det enda rätta är att
satsa på nybyggnation enligt professionens bedömning. Vi ska ge våra barn
den bästa studiemiljön eftersom de är norra Ölands framtid. Vi tror på norra
Öland och vårt alternativ andas visioner och framtidstro.
Ilko Corkovic, Inger Sundbom, Leif Gerhardsson Socialdemokraterna”

Justerandes sign
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Protokollsanteckning 2
”Efter många turer skulle kommunstyrelsen idag endast besluta om ett litet
förtydligande av ett beslut som redan hade tagits vid maj-sammanträdet.
Att detta tillfälle då används av Socialdemokraterna i politiskt syfte är beklagligt.
Vi Moderater röstade emot ordförandes tilläggsyrkande, eftersom det inte är
något tillägg. Yrkandet går ut på de principer vi Moderater har beskrivit som
argument för själva renoveringsbeslutet, nämligen att
- sätta igång renoveringsprocessen så snart som möjligt
- renovera de utpekade delar av fastigheten som ska behållas
Det är bedrövligt att Socialdemokraterna nu försöker ta åt sig äran för denna
process och dessutom kalla det för ”kompromiss”. Samma process som de
har motarbetat på alla möjliga sätt. Så sent som på sammanträdesdagen
(tisdag 26/6) publicerades en insändare i Ölandsbladet som fullständigt sågade renoveringsbeslutet. Men några timmar senare kom alltså ordförandes
tilläggsyrkande om renoveringen.
Tydligen är prestigen i detta ärende viktigare än att tillsammans hitta en lösning över partigränser.
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning - 3
”Det inriktningsbeslut som fattats innebär renovering av skolan (istället för
nybyggnad). Utformningen av byggnaderna borde helst följa på ett inriktningsbeslut där förutsättningarna för verksamheten och den ekonomiska ramen anges. Det finns ändå möjligheter att tillgodose verksamhetens kvalitet,
långsiktighet och en god ekonomisk hushållning i den fortsatta processen.
Kommunstyrelsen behöver (bör) ta ställning till följande punkter (målskrivningar):
• Ett takbelopp för de insatser som behöver göras, och som skall gälla den
samlade anbudssumman. En kostnadseffektiv upphandling är ett måste.
• Antal elever som skolan skall rymma (framtidssäkrad nivå).
• En arbetsmiljö för elever och personal som gör skolan attraktiv för såväl
boende som personal.
• Utrustningsnivå.
• Miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (under byggnadernas
livslängd inkl. byggnation, underhåll och drift). Klimatpåverkan handlar om
mängden tillförd energi och energislag.
• Delaktighet (påverkansmöjligheter) för de som närmast berörs, dvs. personal, elever och föräldrar (vilket förväntas leda till nöjdhet och framtids
tro).
Bertil Lundgren (MP)”
Protokollsanteckning – 4
”Det är så ledsamt och beklagligt att Åkerboskolan skulle hamna på dagordningen i upptakten till ett val och en ny mandatperiod. Aldrig har det väl varit
så svårt med kommunikation, lyhördhet och vilja till att göra något gemensamt. Hade det varit det så hade aldrig Socialdemokraterna kommit med det
Justerandes sign
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tilläggsyrkande som kom på dagens kommunstyrelsemöte. Istället handlar
det om att rädda ansiktet inför väljarkåren och ett försök att visa på ledarskap.
Det förslag som Framtid Öland la i kommunstyrelsen i maj som idag var
tvunget att kompletteras med några ord för att inte vara ett icke-beslut menade till att sätta igång omedelbart och att få till en första etapp av renoveringen senast i juni nästa år.
Vi anser att en renovering/ombyggnad i huvudsak ska inrikta sig på:
1. Översyn av alla försörjningssystem och installation av värmepumpar och
solceller.
2. Byte av fönster och dörrar.
3. Viss tilläggsisolering.
4. Komplettering och ändring av toaletter.
5. Tillskapa de funktionsutrymmen som saknas idag. (grupprum mm)
6. Renovering och komplettering av slitna ytskikt.
Framtid Öland Sofie Loirendal, Mattias Carlsson”
Protokollsanteckning – 5
”Med det förtydligandet möjliggör vi att hela renoveringsprocessen kan
komma igång med det snaraste.
Ett bifall till tilläggsyrkandet från S och C skulle ha lett till ytterligare långbänk
för själva skolbyggnaden som kunnat resultera till flytt av Åkerboskolans
högstadium till Slottsskolan i Borgholm så att bara låg- och mellanstadium
blir kvar i Löttorp. Det har ju under det gångna året uttalats hot om en sådan
möjlighet från utbildningsnämndens ordförande (S). Så det gläder mig att vi
kunde rösta ner det tilläggsyrkandet.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________

§ 138

Dnr 2018/92-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – möjlig besparing
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-03-16
att kommunfullmäktige beslutar att fr o m nästa mandatperiod införa den
ändringen i kommunens regelverk att Borgholms kommun endast ska ha
en vice ordförande per nämnd och styrelse som kommunfullmäktige har
att utse.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-03-19 § 61 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-04-18 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och överlämnar till politiken att föreslå hur motionen ska hanteras.

Justerandes sign
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Av skrivelsen framgår att enligt kommunallagen (KL) 6:21 ska fullmäktige
”bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.” Enligt KL 6:22 bestämmer fullmäktige ”vem som
ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.”
Den politiska organisationen beslutas av kommunfullmäktige och antalet vice
ordföranden har varit två efter 2010 års val. Detta föregicks av ett arbete i en
parlamentarisk kommitté. Nämndernas och styrelsens arbetsformer regleras i
respektive reglemente samt vad gäller kommunstyrelsen även i kommunfullmäktiges arbetsordning där det stadgas att kommunstyrelsen ska ha en
första och andra vice ordförande. Att det finns två vice ordföranden kan vara
praktiskt vid sjukdomar och annan frånvaro så att klarhet råder om vem som
ska förbereda och kalla till möte samt ta beslut i brådskande fall.
Hur den politiska organisationen ska utformas är en fråga för kommunfullmäktige att fastställa och är ytterst en politisk fråga varför undertecknad anser att det föreligger erforderligt underlag för politiskt ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-05-08 § 135 till
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige hur motionen ska behandlas.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på motionen.
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder avlagsyrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Ja – 9
IIko Corkovic (S)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Jan-Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)
Justerandes sign

Nej- 1
Per Lublin (ÖP)

Utdragsbestyrkande
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Sofie Loirendal (FÖL)
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Därmed föreslås avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 9 ja mot 1 nej och 1 avstår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 5)
_____________________________

§ 139

Dnr 2018/124-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – upphäv antagna detaljplanen Järnnian
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-04-12
att tidigare antagna detaljplanen Järnnian ska upphävas.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-04-15 § 91 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 föreslår kommunchef Jens Odevall att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att detaljplanen för Järnnian vann laga kraft 2016-0721 och har en genomförandetid på 10 år, det vill säga till 2026-07-21.
Under planens genomförandetid har fastighetsägaren en säkerställd byggrätt
i enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Om fastighetsägarna motsätter sig ändringen krävs det för att
planen ska kunna ändras eller upphävas att nya förhållanden av stor allmän
vikt, som inte har kunnat förutses vid planläggningen, tillkommit. Rättspraxis
inom området är oerhört restriktiv.
Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång har den som äger
en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Ersättning ska betalas för fastighetens
marknadsvärdeminskning och för eventuella övriga ekonomiska skador som
fastighetsägaren drabbas av till följd av planåtgärden.
Det kan konstateras att det inte tillkommit några nya förhållanden av stor allmän vikt som skulle motivera ett upphävande av planen. Det kan inte heller
antas att fastighetsägaren skulle acceptera ett upphävande av planen. Alltså
saknas alla grundläggande förutsättningar för att upphäva planen inom genomförandetiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

28 (32)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-26

121-143

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 161 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då det inte tillkommit några nya förhållanden av stor allmän vikt som skulle motivera ett upphävande av planen.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar avslag på motionen.
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder avlagsyrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Ja – 10
IIko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Jan-Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej- 1
Per Lublin (ÖP)

Därmed förslås avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att

avslå motionen då det inte tillkommit några nya förhållanden av stor
allmän vikt som skulle motivera ett upphävande av planen.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 6)
_____________________________
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Dnr 2018/96-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma.
Per Lublin (ÖP) framförde önskemål att motionen även ska lämnas till utbildningsnämnden, vilket ordföranden meddelar att kommunstyrelsen får ombesörja.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-03-19.
Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri med tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen
överlämnas för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar
- i första hand att motionen ska remitteras till utbildningsnämnden och
- i andra hand bifall till motionen.
Leif Gerhardsson (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; avslag på motionen, bifall till motionen samt remiss till utbildningsnämnden, vilka ska ställas
under proposition med start på remissyrkandet.
Proposition – remiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
remissyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

_____________________________
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Dnr 2018/105-104 KS

Utbetalning av partistöd
I tjänsteskrivelse 2018-06-20 redogör kommunledningskontoret för ärendet.
Av skrivelsen framgår att enligt antagen riktlinje för utbetalning av partistöd
ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet, i enlighet med 2 kap 9 § andra stycket Kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och
lämnas över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen
ger en rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.
Beslutsunderlag
Inkomna redovisningar från: Kristdemokraterna både 2015 och 2017,
Ölandspartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Framtid
Öland, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Miljöpartiet har meddelat att
de avstår från andra halva partistödet.
Bedömning
Inkomna redovisningar visar vilka aktiviteter och verksamhet som partierna
genomfört under år 2017. Det noteras att flera av partierna avsatt stor del av
partistödet till sin valfond, vilket kan bero på att det är valår 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna redovisningar och granskningsintyg samt godkänna utbetalning av resterande del av partistöd 2018 till: Centerpartiet, Framtid
Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet. Det noteras att
Miljöpartiet har meddelat att de avstår från andra delen av partistödet.

_____________________________
§ 142

Dnr 2018/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 7)
_____________________________
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Dnr 2016/64-633 KS

För kännedom; Skrivelse gällande skolskjutsupphandling
Per Lublin (ÖP) framför i skrivelse 2018-06-12 synpunkter på genomförd
skolskjutsupphandling och vill att frågan tas upp vid dagens sammanträde.
Ordförande Ilko Corkovic (S) klargör för ledamöterna att upphandlingen är
genomförd och kommunens ambition är att garantera barnens säkerhet till
och från skolan, vilket även innefattar väg till och från skolskjuts.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar att
- i första hand kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsut
skott att lösa frågan.
- i andra hand att ge uppdrag till utbildningsnämnden.

Ordföranden konstaterar att ärendet inte är uppe för beslut, men ställer proposition på om skrivelsen ska behandlas eller inte.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att skrivelsen inte ska behandlas.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som inte vill att skrivelsen
behandlas röstar ja. Den som vill att skrivelsen ska behandlas röstar nej.
Ja – 8
IIko Corkovic (S)
Mattias Carlsson (FÖL)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Jan-Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej- 1
Per Lublin (ÖP)

Avstår – 1
Sofie Loirendal (FÖL)

Därmed tas inte skrivelsen upp till behandling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja mot 1 nej och 1 avstår
att

Justerandes sign

inte ta upp skrivelsen till behandling då kommunledningen redan har
klargjort att skolbarnens säkerhet till och från skolan ska garanteras.
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Deltagande
Marcel van Luijn (M) deltar inte i ärendet då det inte kan anses vara något
beslutsärende.
Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 8)
_____________________________

Ordföranden tillönskar alla en trevlig sommar

Justerandes sign
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BILAGA 1 KS 2018-06-26 § 125

BILAGA 2 KS 2018-06-26 § 129

BILAGA 3 KS 2018-06-26 § 133

BILAGA 4 KS 2018-06-26 § 137

BILAGA 5 KS 2018-06-26 § 138

BILAGA 6 KS 2018-06-26 § 139

BILAGA 7 KS 2018-06-26 § 142

Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-06-14

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-05-19 - 2018-06-14

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
188038

K

2018-06-07

2018.1667

Magdalena Widell

SBN

I

2018-05-23

2018.1696

Yttrande från SBN över ansökan om
nätkoncession
KS meddelande

YTTRANDE

Protokoll Primärkommunala nämnden 2018-0504.

Veronika Fredlund

Regionförbundet

I

Meddelande KS

PROTOKOLL

LST avslår ansökan om hastighetsbegränsning
för väg 963

Magdalena Widell

2018-05-28

LST Kalmar

KS 2017/113

KS meddelande
Kopia skickad till Hanna A och
utbildningsförvaltningen/Magda

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift 30
km/h året om vid Runstens förskola
2018.1697

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från
Sjöstugev 6 till Tullg1

2018-05-28

Grävansökan 10/18

KS 2018/3

Mailat beslutet 28/5-18
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.

Ida Dessin

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1707

I

Cirkulär 18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018

Magdalena Widell

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i
uppdrag att fördela pengar
till kommunerna för att förstärka satsningar på
sommarjobb/feriejobb.
Totalt rör det sig om 100 Mkr.
2018-05-29

SKL
Sidan 1 av 4

1

Id

BILAGA 7 KS 2018-06-26 § 142

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2018.1711

I

2018-05-29

2018.1714

KS meddelande

CIRKULÄR

Inbjudan till ett webbinarium om hot, hat och
våld mot förtroendevalda som anordnas den 19
juni 2018.

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

INBJUDAN

BEAB 2018-05-15 Heltid som norm inom
lokalvården

Magdalena Widell

2018-05-30

BEAB

KS 2017/249

KS meddelande
Skickat till Lars-Gunnar och Ann för framtida
arbete med heltid som norm 2018-05-29/Magda

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Heltid som norm, erbjuda alla medarbetare heltid
senast år 2020
2018.1715

I

BEAB 2018-05-15 Heltid som norm inom
kostverksamheten

2018-05-30

BEAB

KS 2017/249

KS meddelande
Skickat till Lars-Gunnar och Ann för framtida
arbete med heltid som norm 2018-05-29/Magda

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Heltid som norm, erbjuda alla medarbetare heltid
senast år 2020
2018.1807

U

2018-06-04

2018.1810

Överenskommelse mellan "Sund Smart Stark
Senior" och Borgholms kommun,
Smålandsidrotten och Landstinget i Kalmar.

Magdalena Widell

Smålandsidrotten och Landstinget i Kalmar

U

KS meddelande

ÖVERENSKOMMELSE

Delegeringsbeslut 2018-04-14-2018-05-18

Marie-Louise Johansson

2018-06-05
KS 2018/10

Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Meddelanden och delegationsbeslut

2018.1811

U

Meddelande KS 2018-04-14-2018-05-18

Marie-Louise Johansson

2018-06-05
KS 2018/10

Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Meddelanden och delegationsbeslut

2018.1816
2018-06-07

I

Positiva synpunkter på beslutet att renovera
Åkerboskolan

Magdalena Widell

Catrin Ohlsson
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2015/217

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Åkerboskolan, ombyggnation
2018.1852

I

Förberedande arbete och undersökningar för
Projekt väg 136, Ottenby-Borgholm delen
Glömminge-Rälla

2018-06-07

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

Magdalena Widell

UNDERRÄTTELSE

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2018.1853

I

2018-06-07

2018.1868

Länsstyrelsen i Kalmar län beviljar bidrag till
Magdalena Widell
Borgholms kommun med högst 550 000 kr för det
lokala vattenvårdsprojektet Tätortsnära våtmarker
Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att den nu
gällande hastigheten på 50 km/timme ska
förlängas med 100 meter österut på väg 986

Marie-Louise Johansson

2018-06-08

Länstyrelsen

KS 2017/245

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på väg 986
Sandvik
2018.1937

I

LST meddelar att de gett tillstånd att sätta upp
Magdalena Widell
valaffischer inom Kalmar län inför 2018 års val till
riksdag samt landsting. och kommunfullmäktige

2018-06-14

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/144

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allmänna val 2018
2018.1938

I

2018-06-14

Cirkulär 18:22 Preliminär kostnadsutjämning för Magdalena Widell
LSS år 2019
Med anledning av Räkenskapssammandraget
(RS) för 2017 års preliminära
publicering så har SCB gjort en ny prognos för
utfallet i LSS-utjämningen för
2019. Avvikelsen mellan denna prognos och
SCB:s preliminära beräkningar
av LSS-utjämningen som ska publiceras senast 1
oktober i år bör bli marginella.
SKL
KS meddelande

2018.1939

I

CIRKULÄR

Protokoll 2018-06-07 Regionförbundets styrelse. Magdalena Widell
Remiss - Regional bredbandsstrategi för Kalmar
län och Remiss - Regional digital agenda för
Kalmar län 2019-2020 skickas ut i separata mail.
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-06-14

2018.1943

Regionförbundet i Kalmar län

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Skrivelse med synpunkter om Åkerskolan framtid???

Marie-Louise Johansson

2018-06-14

Catrin Olsson

KS 2015/217

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Åkerboskolan, ombyggnation
2018.1944

I

Skrivelse med synpunkter om Åkerbosskolans
renovering

2018-06-14

Frida Johansson

KS 2015/217

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Åkerboskolan, ombyggnation
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-06-14

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-05-19 - 2018-06-14

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1692

U

Victorialoppet - tillstyrkt ansökan för plats
Jens Odevall
hamnområdet, Storgatan, Åkerhagsvägen,
Sandgatan samt Sjöstugevägen, Borgholm,
2018-07-15 kl 08.00-22.00, samt uppställning av
tält på torget.

2018-05-28

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-28/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1697

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från Ida Dessin
Sjöstugev 6 till Tullg1

2018-05-28

Grävansökan 10/18

KS 2018/3

Mailat beslutet 28/5-18
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Grävtillstånd 2018

2018.1945

U

Ree sport store - ansökan tillstyrks

2018-05-29

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-29/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1895

U

Borgholms nya mode - tillstyrkt ansökan om
varu exponering/klädsställning för
gågatuperioden

2018-05-29

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-29/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1722

2018-05-30

U

Borgholms kommun har ingen erinran mot
Marie-Louise Johansson
ansökan om hastighets begränsning på väg 986,
Sandvik
LST Kalmar

KS 2018/155

DELEGERINGSBESLUT
Remiss- lokala trafikföreskrifter gällande sänkt
hastighet på väg 986 vid Sandvik
Sidan 1 av 6
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1890

U

Anjas massage - tillstyrkt ansökan om
gatupratare
utanför porten Storgatan 17, Borgholm
2018-06-04--2019-06-04, Året runt dagtid

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Fel datum i yttrandet- nytt yttrande inskickat
2018-06-14/Magda
Skicka till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1892

U

Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare för perioden

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1901

U

Lions- club Ab- tillstyrkt ansökan för Borgholms
marknad 2018-06-27, parkeringen står ej till
förfogande i år.

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1908

U

Socialdemokraternas förening - ingen erinran
mot ansökan familjedag 2018-06-02

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1915

U

Verandan - tillstyrkt ansökan uteservering för
perioden 2018-06-01--2018-08-25

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1916

U

Victoriadagen - tillstyrkt ansökan för firande av
Kronprinsessan 2018-07-14 Idrottsplatsen
Borgholm

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1749

I

2018-05-31

Angående ändring av tidsbundna lokala
Marie-Louise Johansson
trafikföreskrifter på väg 136. Borgholms kommun
har ingen erinran, mailat 2018-05-30
Trafikverket

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.1771

U

Delegationsbeslut yttrande till Lantmäteriet i
fastighetsbildningsärende Byxelkrok 1:1
rättigheter som belastar kommande fastighet.

2018-05-31

Ida Dessin

MEX
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/139

Sänt till Lantmäteriet fastighetsbildning Gävle,
2018-05-31

DELEGERINGSBESLUT

Upplåtelse av arrendetomt med tomträtt, del av
Byxelkrok 1:1, Ärevarvet AB
2018.1893

U

Borgholms cityförening- Ansökan tillstyrks för
allsångskvällar på torget.

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1896

U

Byxelkroks AIF (snuskafton)-Tillstyrkt ansökan
för offentlig tillställning på Byxelkroks festplats
2018-07-18

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1897

U

Byxelkroks AIK (marknad) - tillstyrkt ansökan
gällande offentlig tillställning Byxelkrok,
Borgholm, 2018-07-28-2018-07-29 kl. 07.0020.00 bägge dagarna.

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1898

U

Cirkus Olympia - tillstyrkt yttrande Ansökan
Jens Odevall
tillstyrks avseende affischering och begagnade
av allmän plats, cirkusföreställning på
Borgholms marknadsplats 2018-07-20-2018-0721.
Beträffande övriga platser för
cirkusföretställningar mellan tiden 2018-0714—2018-07-22 (Böda baden, Löttorp, Djupvik,
Lundegård och Ekerum) har sökande själv att
skaffa de tillstånd som behövs från respektive
markägare/vägförening.

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1904

U

OJ Öland AB - tillstyrkt ansökan om uteservering Jens Odevall
2018-06-16-2018-08-19 10:00-22:00

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1801

2018-06-04

I

GÄLLER EJ- 2018.1933 är den som gäller
Ida Dessin
Borgholms kommun berörs som fastighetsägare
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
nybyggnad av förråd om 83m2. Svar senast
2018-06-18
SBN

KS 2018/34

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 3 av 6
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Grannyttrande 2018
2018.1905

U

Pingstförsamlingen- tillstyrkt ansökan för sång
och musikgudtjänst 2018-06-24-2018-08-05

2018-06-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat 2018-06-04/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187969

K

Delegationsbeslut - beviljar 90-100 tkr för
asfaltering av Ängsgatan.

Ilko Corkovic

2018-06-05
KS 2018/107

DELEGERINGSBESLUT
Asfalteringsarbeten 2018

2018.1894

U

Borgholms cityförening-Fredagsloppis ingen
erinran mot ansökan 2018-06-29-2018-08-17
08:00-18:00

2018-06-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-05/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1909

U

Strand hotell- Tillstyrka ansökan för den del som Jens Odevall
gäller fyrverkeri för datumet 2018-08-05. För
övriga datum avslås ansökan för den del som
kommunledningen kan yttra sig över.

2018-06-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-05/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1910

U

Sverigedemokraterna - ingen erinran över
ansökan om allmän sammankomst Borgholms
torg, torgmöten

2018-06-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-05/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1817

U

Delegationsbeslut att på option, delta i
länsgemensam upphandling avseende
biogasfordon.

Ilko Corkovic

2018-06-07
KS 2018/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2018

2018.1820

I

Byxelkroks Ekonomiska Förening- tillstyrkt
ansökan om gatupratare för 2018-06-05-201812-31

2018-06-07

Yttrande

KS 2018/6

Skickat polisen 2018-06-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1928

U

ÖLANDS ULTRA-Högby idrottsförening- Ingen
erinran mot motionsloppet Öland Ultra Böda
Sand 2018-06-16 08:00-16:00

2018-06-07

Yttrande

KS 2018/39

Skickat till polisen 2018-06-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
188034

K

Böda IK - tillstyrkt ansökan gällande marknad
2018-06-29-2018-07-02

2018-06-07

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1875

U

2018-06-08

Överlåtelse av arrende avseende sjöbod
Borgholm 11:1 område 5

Ida Dessin

Nicklas Markström

MEX

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2018.1902

U

Löttorps konditori- avstyrkt ansökan gällade
glasskiosk

2018-06-08

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-08/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1914

U

Ubbes vinyl- tillstyrkt ansökan för högtalare på
trottoar

2018-06-08

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-08/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1940

U

2018-06-12

Delegationsbeslut- tilldelningsbeslut ventilation Ilko Corkovic
Hammarstedts kyl och inneklimat AB, Avent drift
och innemiljö AB samt Gunnar Karlsen Sverige
AB.
KSO

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.1918

U

2018-06-13

Vidaredelegation från KC av arbetsuppgifter och Jens Odevall
ansvar till Lars-Gunnar Fagerberg v 33-34
Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

2018.1923

U

BTE- Byggnadsställning- tillstyrkt ansökan

2018-06-13

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-13/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1924

U

Pappa blå - tillstyrkt ansökan gällande
uteservering för perioden 2018-06-18-2018-1001

Jens Odevall
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-06-13

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1925

U

ÖLANDS MARATON-Högby IF- Ölands
marathon 2018-08-04, ingen erinran mot
ansökan.

2018-06-13

Yttrande

KS 2018/39

Skickat till polisen 2018-06-13/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
2018.1933

2018-06-14

I

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Ida Dessin
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
nybyggnad av förråd om 63,5m2. Svar senast
2018-06-23
SNB

KS 2018/34

DELEGERINGSBESLUT
Grannyttrande 2018
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-04
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185 § 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190

Ansökan om bidrag för inköp av varselpuck
Ansökan om bidrag, Borgholms Jaktvårdskrets
Begäran om tilläggsbudget, socialnämnden
Begäran om tillstånd att uppföra farthinder/fartgupp, Löttorp
Begäran om tillstånd att uppföra farthinder/fartgupp, Byxelkrok
Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm
Deltagande i strategin Ett Jämställt Kalmar län
Integritetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges
beslut 2018-03-19 § 66; Medborgarförslag (Julius Sääf) - återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går (mål nr 1697-18)
Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan, ombyggnation.
Redovisning av delegationsbeslut; anvisning av medel till asfaltering av Ängsgatan
Information, regionförbund
Deltagande i konferens. Komek
Remissvar – Havsplanen, Blekinge
Ansökan om medfinansiering till utökad lokal, Borgholms Bowl

2018-06-12
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219

Presentation av Vision pir-brygga, Kapelluddens Camping
Begäran om parkeringsförbud, Västra Kyrkogatan 22
Anvisning av medel, färdigställande och asfaltering av väg i Sandvik
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; laddstolpar Ekbacka
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Ventilation Borgholms Sporthall
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Takarbete Ölandslego
Tertialbokslut 2018
Bildande av kommunförbundet Kalmar län
Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB
Översyn av kommunens hamnverksamhet
Avslut av ärende; Avtal 2018 Gata Park och Hamnar, Teknisk service
Rapport avseende beslut om heltid som norm
Begäran om anvisning av medel, Gata/park och vinterväghållning
Återrapportering; översyn av skötselavtal, badplatser
Ansökan om markreservation, Ljusbo Hyreshus AB
Pensionärernas Hus
Återrapportering och avslut av ärende; Erbjudande om förvärv av Folkets Hus
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommunfullmäktiges be
slut 2018-04-16 § 101; motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd (mål nr 2105-18)
Ansökan om investeringsstöd för gatubelysning i Hörninge
Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Djupvik
Återrapportering; Förslag på åtgärder med anledning av begäran om hastighetsbegränsande åtgärder väg 989, Löttorpsvägen.
Fastighetsreglering kvarteret Stugan
Fastighetsförvärv genom fastighetsreglering, Rälla Tall 2:2
Uppföljnings – och avstämningsmöten 2015-2018; socialnämnden
Lokalförsörjning 2018; information från fastighetsavdelningen
Återrapportering av statusen på Borgholms kommuns äldreboende
Information, Bowlinghallen
Skrivelse gällande buskörning och skadegörelse på Slottsskolans parkering
Information; Attendo trygghetsboende
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2018-05-16
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2018.
Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Meddelanden.
Delegationsbeslut.
Kulturprojektbidrag våren 2018.
Nästa sammanträde.

----

12

BILAGA 8 KS 2018-06-26 § 143

