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§ 144
Ändrad dagordning
Ordförande Ilko Corkovic (S) meddelar att ett informationsärende Skrivelse
från Per Lublin gällande skolskjutsarna tillkommer på dagordningen och tas
upp sist vid dagens sammanträde.
_____________________________

§ 145

Dnr 2018/11-002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet informeras om att
- piren i yttre hamnen Borgholm har stängts av då den vid undersökning
visat sig kunna vara instabil.
- utbetalning om 11,2 mkr har inkommit från Migrationsverket.
- arbetet med etableringen av allaktivitetsparken i Löttorp har påbörjats.
- projektering och upphandling av markarbete för lekplatsen i Bäckmanska
parken pågår.
- donation om 20 000 dollar till lekpark i Bäckmanska parken överlämnades
av representanter från Rockford lördag 25 september.
- skolval anordnas på komvux från 29 augusti. Alla partier är välkomna att
närvara och svara på frågor från eleverna.
- lördagens fotbollsmatch mot Mörbylånga kommun.
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Marcel van Luijn (M) framför synpunkter på att övriga i kommunstyrelsens
arbetsutskott inte fått inbjudan till de internationella besök som förevarit i
kommunen senaste vecka.
Informationen läggs med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 146

Dnr 2018/8-042 KS

Budgetuppföljning juli 2018
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning julij 2018 varav
framgår att
•
•
•
•

Resultatet för kommunen i juli är +12,5 mkr. (Årsprognos +12,6 mkr).
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -4,2 mkr. (Årsprognos -5,5 mkr).
Investeringarna till och med juli uppgår till 15,2 mkr.
Likvida medel 54,2 mkr.

Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett överskott i form av låg
löneskatt på pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +2,4 mkr. Ej
omfördelade avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +1,4
mkr.
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 31,9 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 för att föreslå besparingsåtgärder som
kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppstå under året.
Förslag på åtgärder för en budget i balans:
•
•
•
•
•

Ökad andel säsongsanställda
Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
Minska externa tjänster

Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:
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• 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.
• 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.
• Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
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. Den ökade chefstätheten ger 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 för att samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdelningen arbetar med att 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 under hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen.
• Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av de
beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.
• 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. Digital ansökan
frigör cirka 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan arbeta än
mer effektivt för att få ut individerna i sysselsättning och på så sätt minska
kostnaderna.
• Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels omförhandling
av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av
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förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som
generar effektiviseringar är det som prioriteras.
Samhällsbyggnadsnämnden
• Två nya planarkitekter tillträder i augusti samt att en extraresurs har satts
in för att hantera den kritiska situationen med främst avlopp. Nya vakanser
samt sjukskrivningar gör att förvaltningen fortsätter fokuserar på rekrytering.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 147

Dnr 2018/8-042 KS

Återrapportering; Redovisning budgeterade kostnader för SKL-husen
Vid kommunstyrelsens behandling av tertialbokslutet efterfrågades redovisning av de budgeterade kostnaderna för SKL-husen.
Controller Mattias Sundman redogör för de beslut som tagits i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ligger till grund för ekonomi- och fastighetsavdelningens arbete vad gäller etablering av SKL-husen i Rälla och
Löttorp.
Arbetet har inte kommit längre än till begäran om bygglov och planering för
markarbeten, varför inga ytterligare siffror finns än de som presenterades i
kalkylen i samband med kommunstyrelsens beslut 2017-06-20 § 131 att avropa upphandling.
Ansökan om investeringsstöd för hyresrätter har lämnats in som kommer att
minska kommunens kostnad.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____________________________
§ 148

Dnr 2018/8-042 KS

Återrapportering; Redovisning sjukfrånvaro
Vid kommunstyrelsens behandling av tertialbokslutet efterfrågades redovisning av kortsiktig och långsiktig sjukfrånvaro samt bredare specifikation på
olika enheter och anledning.
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HR-chef Ann Nilsson redovisar följande sjukfrånvaro i %
2015 2016 2017 juni 2018
Borgholms kommun
Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning
Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

7,1 8,1
3,5 4,8
6,4 8,2
8,5 10,0
5,7 5,7
5,1 4,0
1,0 3,1

6,9
4,8
7,5
8,0
5,5
3,0
1,4

6,1
2,7
6,8
7,1
5,3
-

jan-juni 2018
total
kort
7,7
3,2
3,9
2,6
6,5
2,4
8,9
3,5
6,6
2,8
4,2
2,1
1.08 1.08

Vidare framgår att antal långtidssjukskrivna mer än 29 dagar är 53 medarbetare varav cirka:
- 43 % depression, ångest koppling fibros etc, 17 % ledproblematik/operation, 10 % cancer, 30 % övriga.
Vidare framgår av rapport från AFA-försäkring som gäller hela riket att
- yngre medarbetare är mer sjuka än äldre – lika i hela Sverige.
- sjukfrånvaron minskar men inte för de unga 16-25 år.
- störst frånvaro undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter.
- 70 % av frånvaron är psykiska diagnoser, sjukdomar i muskler och skelett.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 149

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018: Ekbacka pool
I tjänsteskrivelse 2018-07-31 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget fastigheter upprustning akut underhåll till projektet Ekbacka pool.
I det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår fastighetsavdelningen renovering av poolen på Ekbacka. Idag hyrs
poolen av landstinget och i avtalet skall hyresvärden utföra och bekosta erforderligt underhåll. Poolen idag är i väldigt dåligt skick då både kakelplattor
lossnat, sandfiltren läcker, pumpar och rördelar är slitna.
Poolen behöver omgående repareras för att garantera en säker fortsatt drift
av anläggningens både tekniska delar samt de kosmetiska skälen. För vidare
information angående den tekniska statusen på poolen har en besiktning genomförts av extern konsult.
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Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 246 kommunstyrelsen
att anvisa 450 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
akut underhåll till projektet Ekbacka pool.
Odföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 450 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
akut underhåll till projektet Ekbacka pool.

_____________________________

§ 150

Dnr 2017/141-014 KS

Anvisning av medel till accesspunkter; stimulansmedel för välfärdsteknik
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 § 45
att ansökan om EU-bidrag för utbyggnad av fritt wifi till kommunala äldreboenden.
I tjänsteskrivelse 2018-06-29 redogör IT-chef Niklas Palmqvist att bidragsansökan inte kunde genomföras utan ny ansökan görs till hösten.
IT-chefen föreslår vidare att kommunen anvisar medel till accesspunkter, då
socialnämnden beslutat att använda stimulansmedel till utbyggnad av wifi i
kommunens äldreboenden.
Av skrivelsen framgår att Ekbacka 5 och 6 har kommunens äldsta trygghetslarm inom särskilda boenden. I socialförvaltningens investeringsbudget finns
det under 2018 avsatta medel för att ersätta analoga trygghetslarm till digitala
trygghetslarm på Ekbacka 5 och 6. Digitala trygghetslarm kräver dock trådlöst nätverk. Trådlösa nätverk på äldreboende och LSS skulle idag ge våra
boende större möjligheter att kommunicera och konsumera moderna digitala
tjänster. Dagens samhälle har blivit mer beroende av snabb och stabil ITkommunikation. I framtiden är det en förutsättning för att kommunen ska
kunna införa fler digitala tjänster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 att söka EU-medel
för wifi till kommunala äldreboenden. I tjänsteskrivelsen till beslut uppskattades kostnader utifrån de planskisser som fastighetsavdelningen haft tillgång
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till för att beräkna ungefärligt behov och placering av accesspunkter. Ansökan kunde inte genomföras enligt beslut, ny möjlighet till ansökan kommer
ges till hösten 2018. Eventuell ansökan till hösten kan då omfatta resterande
planerade verksamhetslokaler men även andra lokaler där kommunen är fastighetsägare.
Regeringen aviserade i sin vårbudget 350 miljoner kronor för att göra det
möjligt för kommunerna att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social
omsorg.
Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels
för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, som till exempel att installera wifi i särskilda
boenden eller investera i kunskap om informationssäkerhet och välfärdsbredband. För Borgholms kommun medför det ett stimulansmedel på 696 tkr.
Utifrån tidigare diskussioner så finns det avsatta medel i årets investeringsbudget avseende ”bredbandsstrategi” med 1 miljon kronor för att stödja
kommunens bredbandsutbyggnad. Stimulansmedel tillsammans med avsatta
investeringsmedel ger möjlighet att förebygga framtida behov och utveckling
av verksamheten.
Förslaget grundar sig på av kommunfullmäktige beslutad digitaliseringsstrategi samt tar hänsyn till regionala, nationella och internationella mål. Förslaget innebär att utbyggnad av trådlöst nätverk på Åkerbohemmet och Ekbacka
finansieras inom ram för avsatta medel för bredbandsstrategi för att möjliggöra utbyte av analoga trygghetslarm. Regeringens beslutade stimulansmedel används förebyggande genom utbyggnad av trådlöst nätverk inom resterande av kommunens verksamhetslokaler. Aktuella lokaler är Strömgården,
Soldalen och Åkerhagsvägen. Prioritering sker av lokaler där kommunen är
fastighetsägare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-07 § 232 kommunstyrelsen
att anvisa 900 tkr ur infrastruktur investeringsbudget till trådlöst nätverk i
fastigheterna Åkerbohemmet och Ekbacka, förrutsatt att socialnämnden
beslutar att använda stimulansmedel till utbyggnad i Soldalen, Strömgården och Åkerbohemmet.
Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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anvisa 900 tkr ur infrastruktur investeringsbudget till trådlöst nätverk i
Åkerbohemmet och Ekbacka, förutsatt att socialnämnden beslutar att
använda stimulansmedel till utbyggnaden i Soldalen, Strömgården
och Åkerbohemmet.

_____________________________

§ 151

Dnr 2018/165-049 KS

Begäran om tilläggsbudget samt begäran om anvisning av medel,
Gata/park och vinterväghållning
Borgholm Energi föreslår 2018-05-17 § 112 kommunstyrelsen
att avsätta medel för det beräknade budgetöverskridandet på Gata/Park om
3 mkr och Vinterväghållningen på 2,4 mkr. Total summa 5,4 mkr.
Av beslutet framgår följande prognoser:
Prognos 2018 Gata/Park
Den prognos som gjorts visar ett överskridande på 3 mkr för Gata/Park. Beräkningen baseras på utfall i april och utfall maj-dec 2017 (12 månaders rullande) med justeringar för förväntningar 2018. Avtalet beräknas överskrida
med 536 tkr och BEAB Service med 2 463 tkr.
Prognos 2018 Vinterväghållning
Den prognos som gjorts visar ett överskridande på 2,4 mkr för Vinterväghållningen. Det beror på den stora mängd snö som föll i februari-mars. Prognosen är beräknad på utfallet i april och en beräknad ytterligare kostnad på 500
tkr. Denna summa ligger i paritet med föregående år. Total kostnad beräknas
bli 4 mkr, med en budget på 1,6 mkr.
Vid dagens avstämningsmöte diskuteras budgetöverskridandet och kommunledningen påtalar att enligt antagen styrmodell för Borgholms kommun och
dess bolag ska åtgärdsplan medfölja vid redovisning av budgetöverskridande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade 2018-06-12 § 203 i samband med avstämningsmötet Borgholm Energi AB
att inkomma med åtgärdsplan innan ärendet tas upp till vidare hantering i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-0-12 § 203 ärendet
till kommunstyrelsen utan förslag på åtgärd. Vid positivt besked om anvisning
av medel, kan kommunstyrelsen om behov finns äska medel hos kommunfullmäktige.
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Till dagens sammanträde finns framtagen åtgärdsplan vad gäller gata/park,
samt information om bolagets arbete med vinterväghållningen.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar på återremiss av åtgärdsplanen gällande gata/
park för komplettering och för att göra den mer utförlig och med mer substans för att få en mera realistisk åtgärdsplan.
Stig Bertilsson (C) yrkar att godkänna 2,4 mkr till snöröjning samt att kommunstyrelsen äskar tilläggsbudget för detta.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels återremiss
vad gäller åtgärdsplanen gata/park och dels godkännande att anvisa medel
till vinterväghållningen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – återremiss av åtgärdsplanen
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
återremissyrkandet.
Åtgärdsplanen för gata/park ska därmed återremitteras.
Proposition – vinterväghållning
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
förslaget att godkänna 2, 4 mkr till vinterväghållning samt äska medel för
detta hos kommunfullmäktige.
Medel till vinterväghållning godkänns därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avsätta 2,4 mkr till vinterväghållning för år 2018.

att

återremittera åtgärdsplanen för gata/park till Borgholm Energi AB för
komplettering för att göra den mer utförlig för att få en mera realistisk
åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen beslutar
att

hos kommunfullmäktige äska 2,4 mkr i tilläggsbudget för vinterväghållning 2018 inom resultatet 2018.

_____________________________
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Dnr 2018/153-043 KS

Begäran om tilläggsbudget, socialnämnden
Socialnämnden beslutade 2018-05-02 § 56 bland annat
att till kommunstyrelsen göra en tilläggsäskning på 12 mkr för att få en budget i balans.
Vidare påtalas till kommunstyrelsen behovet av ett ”Återbruk”, en verksamhet
som återanvänder och renovera möbler med mera i samarbete mellan arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen, för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och få personer i sysselsättning
Av beslutet framgår budgetuppföljning mars 2018 samt beslutade åtgärder
för att minska kostnaderna.
För mars är avvikelsen -9,5 mkr mot budget. Större delen av underskottet
härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.
Hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen.
Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt försörjningsstöd (åtgärd 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8).
30 % av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Kostnaderna för verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsanslag erhölls under förra året för att täcka personalkostnader som
översteg budget. Inom gruppbostäderna har mer personalresurser använts
än budgeterat delvis på grund att verksamheten inte ställt om tillräckligt
snabbt efter ett förändrat behov i slutet på förra året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i budget (åtgärd 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8).
Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet skapar underskott. Omställning har skett och kommer ske på boenden som har övertalighet. Effekt kommer troligen först till sommaren. Hemtjänsten ställer också om
och rutiner för snabbare omställning ska tas fram för att säkerställa att resurser är rätt fördelade (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8).
Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas för är prognosen för 2018 -20,0 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader
för försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om
funktionsnedsatta.
Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk och barn- och familj vilket hade genererat en dygnskostnad på 29 tkr om dessa fem individer hade placerats externt. Eftersom
resurser funnits för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar har dygnskostnaden istället blivit 4,6 tkr. Effektiviseringen medför en minskad kostnad på
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helårseffekt om 7,4 mkr.
I tjänsteskrivelse 2018-05-31 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om
tilläggsäskande ska avslås och att resultat i delårsbokslut 2018 ska avvaktas
innan vidare beslut.
Det noterades att beslut om tilläggsbudget ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-06-04 § 178 ärendet
till kommunstyrelsen utan förslag på beslut.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Andreas Persson (S) yrkar bifall till tilläggsäskandet.
Ordföranden konstateterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bevilja socialnämnden tilläggsbudget om 12 mkr inom ramen för resultatet 2018.

_____________________________
§ 153

Dnr 2018/143-048 KS

Ansökan om medfinansiering byggnation av ridhus, Åkerbo Hästklubb
Åkerbo Hästklubb ansöker i skrivelse om kommunal medfinansiering till deras utvecklingsprojekt Ridsport Norra Ölandprojekt vilket bland annat innebär
byggnation av ett ridhus.
Föreningen har för avsikt att även söka bidrag hos Allmänna Arvsfonden,
Sparbanksstiftelsen med flera av vilka krävs kommunal medfinansiering.
Av ansökan framgår att kommunens medfinansiering skulle kunna innefatta
följande
Åtgärder
markbearbetning
bygglov, ritningar
mark
anslutning el
anslutning vatten
byggprojekt tillgång
till lokaler

Justerandes sign

Belopp
100 000:-150 000:-300 000:-18 750:-60 000:--

Redan åtgärdat
ingår i allaktivitetsparken

100 000:--

Inga kontanta medel

Förvärv KSAU § 138/16
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Kommunens medfinansiering skulle därmed uppgå till resterande 229 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16 § 176 i samband med slutrapport från tillfälliga fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på norra
Öland bland annat
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ridklubben lösa
markfrågan för ridhus i Löttorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-12 § 138
att förvärva ca 1,9 ha av fastigheten Borgholm Löttorp 4:16 till ett pris av ca
15 kronor/kvm totalt 300 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 243 år kommunstyrelsen
att bevilja 229 tkr som kommunens medfinansiering i projektet under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar bidrag.
Eventuellt bidrag ska reserveras i budget 2019.
Yrkanden
Andreas Persson (S), Claes af Rantzien (MP), Stig Bertilsson (C), Sofie Loirendal (FÖL) och Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till förslaget.
Marcel van Luijn (M) yrkar återremiss då det är otydlighet vad gäller fastighetsnummer och totala kostnaden samt avsaknad av beslut om markanvändning.
Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på återremissyrkandet då beslutet innebär verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.
Ordförande Ilko Corkovic (S) förtydligar att beslutet om förvärv av marken där
ridhuset nu ska placeras, förvärvades för framtida bebyggelseutveckling men
över tid har användandet ändrats till plats för ridhus. Fastighetsbeteckningen
har från det beslutet om förvärv togs, ändrats i och med avstyckningen till
Löttorp 4:18.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; bifall och återremiss, vilket
ska ställas under proposition.
Proposition - återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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bevilja 229 tkr som kommunens medfinansiering i projektet under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar bidrag.

Bidraget ska reserveras i budget 2019.
Jäv
Annette Hemlin (FÖL) anmäler jäv och deltar inte i ärendet beredning eller
beslut.
_____________________________

§ 154

Dnr 2018/181-344 K S

Utbyggnad av verksamhetsområde för vattentjänster i va-distriktet
Köping; fastigheterna Kolstad 4:91-4:111
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2018-06-28 § 141 justering av verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i del av Kolstad by till kommunfullmäktige för antagande.
Av beslutet framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering
av verksamhetsområdet i va-distriktet Köping. Det som föreslås är att skapa
verksamhetsområde för vatten (V) och spillvatten (S) i del av Kolstad by.
Motivering
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i
verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt genom en samlad, årlig revidering. Detta för att inkludera nytillkomna fastigheter med aktuellt bygglov eller fastigheter som nyligen bebyggts.
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya
fastigheter ska ingå i VO genom utökning, ska detta beslutas av fullmäktige.
Verksamhetsområdena ska vara väl preciserade och avgränsade gällande
vilken del av fastigheten som ingår och vilken vattentjänst som avses.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområdet i va-distriktet Köping. I området finns sedan tidigare beslutat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten som genom detta beslut får
tillagt ett antal fastigheter där nybyggnation är aktuell.
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar bland annat
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster.
Konsekvensanalys
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområdet i va-distriktet Köping. I området finns sedan tidigare beslutat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten som genom detta beslut får tillagt
ett antal fastigheter där nybyggnation är aktuell.
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Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyresen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna utbyggnad av befintlig verksamhetsområde va-distrikt Köping att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricks- och spillvatten) även omfatta följande fastigheter i Kolstad by:
Kolstad 4:91, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95, 4:96, 4:97; 4:98, 4:99, 4:100,
4:101, 4:102, 4:103, 4:104, 4:105, 4:106, 4:107, 4:108, 4:109, 4:110
samt 4:111.

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

§ 155

Dnr 2018/108-214 KS

Antagande av detaljplan del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-06-28 § 142 kommunfullmäktige
att anta detaljplanen med tillhörande handlingar.
Planområdet är beläget i anslutning till Ekerums gård. En detaljplan för ett
större område kring Ekerums gård har tidigare tagits fram, bland annat innehållande planbestämmelser för ett hotell. Planen antogs av Kommunfullmäktige men efter en lång rättsprocess undantogs området för hotellet. Ekerum
Golf & Resort vill fortfarande uppföra ett hotell och har arbetat med en arkitekt för att ändra förslaget. Sedan det förra förslaget har höjden sänkts från
16 till 12 meter och avståndet till närmaste granne ökats från 7 till 20 meter.
I gällande detaljplan anges bestämmelser för bostäder på aktuell plats för hotellet.
Inkomna synpunkter från granskningsskedet redovisas i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet anges även förslag på justeringar inför antagandet av detaljplanen.
Sammanfattningsvis har starka synpunkter inkommit från flera grannar gällande den höga exploateringsgraden vid Ekerum med både ett hotell samt ett
museum.
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Motivering
Utveckling av turistnäring vid Ekerum finns med i kommunens översiktsplanering. För att kunna uppföra ett hotell, krävs att en ny detaljplan tas fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-07 § 235 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet” med tillhörande handlingar.
Yrkanden
Andreas Persson (S), Marcel van Luijn (M), Sune Axelsson (S) yrkar bifall till
förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet” med tillhörande
handlingar.

Protokollsanteckning
”Utgår att hänsyn kommer att tas till synpunkterna från fastboende ägaren till
fastigheten Halltorp 1:22 vars boendemiljö annars kommer att förändras alltför mycket.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________

§ 156

Dnr 2018/183-189 KS

Krisledningsplan för Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse 2018-07-19 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet.
Kommunfullmäktige antog § 204/2015 Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser.
En översyn av kommunens organisering vid extra ordinära händelser har nu
gjorts och ett förslag till ny krisledningsplan har utarbetats av den gemensamma risk- och informationssäkerhetsskyddschefen för Mörbylångas- och
Borgholms kommun varför de nuvarande riktlinjerna samtidigt föreslås upphävas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-07 § 237 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
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att anta Krisledningsplan för Borgholms kommun.
att upphäva nu gällande Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser
och kriser antagna § 204/2015.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Krisledningsplan för Borgholms kommun.

att

upphäva nu gällande Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser och kriser antagna § 204/2015.

_____________________________

§ 157

Dnr 2018/171-189 KS

Riktlinjer för riskhanteringsgruppen i Borgholms kommun
Till dagens sammanträde finns framtagna riktlinjer för riskhanteringsgruppen i
Borgholms kommun för antagande av kommunstyrelsen.
Av riktlinjerna framgår att riskhanteringsgruppen är en särskilt sammansatt
grupp med representanter från olika delar av den kommunala organisationen
inklusive bolag. De personer som utses att delta i riskhanteringsgruppen
måste kunna medverka under en längre tid.
Vidare framgår riskhanteringsgruppens
- roll och uppgifter.
- sammansättning.
- befogenheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-97 § 236 kommunstyrelsen
att anta Riktlinjer för riskhanteringsgruppen i Borgholms kommun.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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anta Riktlinjer för riskhanteringsgruppen i Borgholms kommun.

_____________________________

§ 158

Dnr 2018/189-059 KS

Godkännande av ska-krav, ramavtal VVS
Till dagens sammanträde finns upprättat förslag till ska-krav för upphandling
av ramavtal VVS.
Vid sammanträdet diskuteras de olika punkterna och ledamöterna önskar en
sänkning av kraven på några punkter.
Med anledning av tidsbrist, föreslår kommunsekreteraren att beslutet gällande ska-kraven delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott under förutsättning att kraven omarbetas enligt ledamöternas förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa
ska-krav för upphandling av ramavtal VVS med de synpunkter som lämnades
vid sammanträdet.
_____________________________

§ 159

Dnr 2018/37-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – förhandlingar med KLT gällande ändrade linjesträckningar och nya hållplatser
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-10 att kommunfullmäktige beslutar
- uppdra åt kommunledningen och kommunalrådet att inleda förhandlingar
med KLT i syfte att åstadkomma ändamålsenligare linjesträckningar och
nya hållplatser enligt ovan med bussarna genom Borgholm.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 25 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-08-08 föreslår kommunchef Jens Odevall att motionen avslås då den låser fast kommunen i ett antal detaljerade åtgärder.
Ärendebeskrivning
Per Lublin föreslår i motion 2018-01-10 att kommunfullmäktige ska uppdra åt
kommunledningen och kommunalrådet att inleda förhandlingar med KLT i
syfte att åstadkomma ändamålsenligare linjesträckningar och nya hållplatser
enligt motionens beskrivning med bussarna genom Borgholm.
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Lublin anser i motionen att vi borde kunna förenkla för de som kommer med
buss och t ex ska till apoteket eller vill besöka biblioteket så att de inte ska
behöva gå så långt samt att det borde finnas en busshållsplats vid vårdcentralen. Lublin tar upp att bussarna på linje 101 och 106 som kommer till
Borgholm via Norra infarten skall stanna till för av- och påstigande vid vårdcentralen innan de kommer fram till Borgholms resecentrum. Sedan ska bussarna fortsätta via Slottsgatan eller Hantverkaregatan och stanna för av- och
påstigande så nära apoteket som möjligt och sedan vika Badhusgatan eller
Södra långgatan österut och stanna för av- och påstigande så nära biblioteket som möjligt och slutligen fortsätta söder via Hållstubacken som vanligt.
Ytterliggare en ny hållplats skulle enligt Lublin behövas vid hörnan vid parken
före Netto. I andra riktningen får bussarna gå motsvarande väg fast åt andra
hållet samt med motsvarande hållplatser.
Beslutsunderlag
Planarkitekterna i Borgholms kommun föreslår en liknande lösning gällande
hållplats vid vårdcentralen/folktandvården, i fördjupningen av översiktsplanen
för Borgholm Köpingsvik som antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-18
§ 142. Översiktsplanen beskriver följande.
”Idag är det 400 meter från närmsta busshållplats till hälsocentralen. Rekommenderat maximalt avstånd är 100 meter (TRAST 2007). Genom att
flytta närmsta hållplats och justera färdvägen kan detta avstånd uppfyllas.”

Enligt rekommendationerna i TRAST (en handbok för trafikfrågor i stadsmiljö framtagen av Trafikverket,
SKL och Boverket) är maximalt 100 meter mellan servicelinjenätets hållplats och vård, samt maximalt 400
meter mellan busshållplats och övrig service, 200 meter till tunga målpunkter.

Planarkitekternas utgångspunkt för fortsatt dialog med Kalmar Länstrafik är
att undersöka möjligheten för hållplatser mellan Folktandvården och hälsocentralen. Då ligger hållplatsen för linjetrafiken ca 100 meter från hälsocentralens entré och samma avstånd till folktandvårdens entré.
Kalmar länstrafik anser också att en hållplats belägen vid Borgholms hälsocentral markant skulle öka möjligheten för invånare i Borgholms kommun att
åka kollektivt till vårdinrättningen. Kalmar Länstrafik tillstyrker därmed att
Borgholm kommun anlägger en hållplats, i vardera riktning, på väg 136,4,
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Norra infarten. När det gäller delen av motionen som behandlar linjesträckningen är detta något som trafikplaneringen vid Kalmar Länstrafik följer upp
med jämna intervall. Kalmar länstrafik kan inte tillstyrka en sådan statisk formulering som framförs i motionen då trafiken planeras för att generera positiva effekter för majoriteten av resenärerna.
Tillgång till apotek är en typ av vård och bör ha samma närhet som till en
hälsocentral. Från den befintliga busshållplatsen Societetsparken är det 100
meter till apoteket och från busshållplatsen Viktoriaskolan är det 200 meter
till bibliotek. Gällande apotek och bibliotek uppfylls därför rekommenderade
avstånd redan i dag.
Borgholms kommun är väghållare för väg 136,4, Norra infarten. Det innebär
att Borgholms kommun ansvarar för planering, tillstånd, projektering och anläggande. Hållplatsen utformas i samråd med Kalmar Länstrafik samt de trafikföretag som avses trafikera denna hållplats. Kalmar Länstrafik bidrar med
hållplatsstolpar, busstoppar, materiel för information till kund och vid behov
även väderskydd.
Då det i dag saknas en ändamålsenlig kollektivtrafiklösning i anslutning till
Borgholms hälsocentral bör Borgholms kommun inleda en dialog med Kalmar Länstrafik kring en sådan lösning. En sådan dialog bör också kunna
väga in hur eventuella lösningar skulle påverka övriga resenärer. Denna lösning finns redan med i den av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik.
Konsekvensanalys
Motionen tar upp ett antal upplevda problem med dagens linjetrafik och föreslår en detaljerad lösning på dessa problem. En konsekvens med att bevilja
motionen kan vara att Borgholms kommun kan få ökade kostnader och samtidigt få försämrade effekter för majoriteten av resenärerna eller gå miste om
alternativa lösningar än vad motionen föreslår. Genom att förlägga en hållplats närmare Borgholms hälsocentral skulle det dock öka möjligheten för invånare i Borgholms kommun att åka kollektivt till vårdinrättningen. Detta är
en process som först bör inledas med en dialog mellan Borgholms kommuns
planarkitekter och Kalmar länstrafik för att undvika eventuella hinder som annars kan uppkomma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 255 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att den låser fast Borgholms kommun
i ett antal detaljerade åtgärder. Vad gäller kollektivanslutning till Borgholms hälsocentral finns denna lösning redan med i den av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna fördjupade översiktsplanen för Borgholm
Köpingsvik.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår
avslag på motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Claes Horn af Ranzien (MP)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (ÖP)

Därmed föreslås avslag på motionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till att den låser fast Borgholms kommun i ett antal detaljerade åtgärder. Vad gäller kollektivanslutning till
Borgholms hälsocentral finns denna lösning redan med i den av
kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna fördjupade översiktsplanen
för Borgholm Köpingsvik.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 1)
_____________________________

§ 160

Dnr 2018/123-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – återför färdtjänsten till kommunen
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-04-12
att kommunfullmäktige beslutar att hela handläggningen inklusive beslut i
ärenden om färdtjänst för kommunmedborgare i Borgholms kommun
snarast möjligt skall återföras till kommunen.
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Kommunfullmäktige lämnade 2018-04-16 § 90 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-08-03 föreslår kommunchef Jens Odevall att motionen avslås bland annat med hänvisning till de ekonomiska konsekvenser
som kan drabba kommunen om detta skulle genomföras.
Ärendebeskrivning
Per Lublin föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska återföra hela handläggningen inklusive beslut i ärenden om färdtjänst för kommunmedborgare i
Borgholms kommun, från Kalmar länstrafik till kommunen. Lublin anser att
Kalmar länstrafiks prövning av ansökningar om färdtjänst är för fyrkantiga
och att deras beslut i sådana ärenden är oskäligt restriktiva.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-13 § 81 bland annat om att ställa
sig bakom principöverenskommelsen ”Organisation och samverkansformer
för kollektivtrafiken i Kalmar län”, där övertagande är färdtjänst ingår, mellan
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.
Kommunfullmäktige ställde sig i och med beslutet dels bakom att
- Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr o m
2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst samt att genomföra skatteväxling mellan kommunerna och
landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr o m 2012-01-01.
- Kalmar länstrafik handlägger och beslutar om färdtjänst enligt lagen om
färdtjänst (1997:736). Beslut kan överklagas och prövas av allmän förvaltningsdomstol.
Av KLTs utredning inför skatteväxlingen framgår:
”KLT har från vissa kommuner, erhållit uppdrag för ett övertagande av den
särskilda kollektivtrafiken (myndighetsutövning och/eller beställningsverksamhet). Målet med överflyttningen är att den särskilda kollektivtrafiken ska
ses/behandlas som en transportfråga och ska så långt det är möjligt integreras med den allmänna kollektivtrafiken.
KLT har vid övertagandet tagit fram ett regelverk för den särskilda kollektivtrafiken, byggt på klargjorda domar och/eller prejudikat. Regelverket är godkänt av varje avtalsbunden kommun (beslut av fullmäktige). Syftet med regelverket är att ge handläggarna och personalen vid beställningscentralen en
norm för vad som ska gälla dvs ett hjälpmedel för att vid till exempel myndighetsutövningen öka rättsäkerheten. Fastlagt regelverk är underordnat aktuell
lagstiftning med dess domar och prejudikat, uppdatering sker kontinuerligt.”
Av tjänsteskrivelse 2012-10-15 i samband med behandling av en av Lublins
tidigare motion gällande färdtjänst framgår.
”Enligt Lag om färdtjänst (1997:736) 7 § ska tillstånd för färdtjänst beviljas
dem som på grund av funktionshinder som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
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kommunikationer. Färdtjänst är att jämföra med allmän kollektivtrafik för en
icke funktionshindrad person.
Kalmar länstrafik handhar sedan 2012-01-01 allt som gäller färdtjänst för
personer som är mantalsskrivna i Borgholms kommun. Målet med den särskilda kollektivtrafiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla funktionshindrade i alla åldrar för att kunna bli delaktiga i samhället.”
Av tjänsteskrivelse 2018-02-19 i samband med beredning av Lublins motion
gällande färdtjänst framgår:
”Ansvaret för färdtjänst har genom skatteväxling 2012 lämnats över till landstinget. Tar Borgholms kommun nu ett beslut som förändrar förutsättningarna
för färdtjänst kommer landstinget troligen att fakturera Borgholms kommun
denna kostnad”
Bedömning
Då tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel finns det en
logik med att besluten fattas av den myndighet som ansvarar för allmänna
kommunikationsmedel. Kalmar länstrafik har kunskap inom området och
lämplig kompetens för att handlägga ärenden om färdtjänst.
Kalmar länstrafik handlägger och beslutar om färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (1997:736). Enligt samma lag 16 § kan tillståndsgivarens beslut enligt
6-10 och 12 §§ överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Kammarrätten. Lag (2010:1068). Beslut kan
därmed överklagas och prövas av allmän förvaltningsdomstol.
Det finns vidare ingenting som antyder att Borgholms kommun skulle handlägga och besluta i ärenden om färdtjänst på ett annat sätt än vad Kalmar
länstrafik skulle göra vid ett eventuellt återförande. Detta skulle i så fall behöva kompletterande beslut om att fler ska beviljas färdtjänst. Ett sådant beslut skulle medföra kostnader.
Konsekvensanalys
Förändrade förutsättningar utifrån att fler skulle få färdtjänst skulle leda till
ökade kostnader även om Borgholms kommun skulle handlägga ärenden om
färdtjänst.
Ett återtagande av handläggning inklusive beslut i ärenden om färdtjänst
skulle strida mot den principöverenskommelse, ”Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, som kommunfullmäktige beslutat att ställa sig bakom genom en skatteväxling mellan kommunerna och
landstinget. Denna överenskommelse skulle vid ett överförande brytas och
behöva förhandlas om.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 254 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen dels med hänvisning till de ekonomiska konsekvenser
som kan drabba kommunen samt dels att ett sådant beslut inte skulle
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betyda att handläggningen inklusive beslut i ärenden om färdtjänst skulle
genomföras på ett annat sätt än hur det genomförs av Kalmar länstrafik
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår
avslag på motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Claes Horn af Ranzien (MP)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (ÖP)

Därmed föreslås avslag på motionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen dels med hänvisning till de ekonomiska konsekvenser
som kan drabba kommunen samt dels att ett sådant beslut inte skulle
betyda att handläggningen inklusive beslut i ärenden om färdtjänst
skulle genomföras på ett annat sätt än hur det genomförs av Kalmar
länstrafik

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2)
_____________________________
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Dnr 2017/278-008 KS

Medborgarförslag (Stefan Fosseus) – marknadsför Borgholms kommun
som ett paradis för pensionärer
Stefan Fosseus, Björkvägen 14, 387 72 Löttorp, föreslår i medborgarförslag
2017-11-27 att
- kommunen antar visionen Borgholms kommun ett paradis för pensionärer.
För att nå visionen förstärker kommunen sina ansträngningar att förmå
deltidsboende som ofta vistas här att också skriva sig i kommunen samt
att locka fler pensionärer att bosätta sig i Borgholms kommun. Detta kan
åstadkommas genom förmåner för pensionärer bosatta i kommunen, till
exempel
- avgiftsfri kollektivtrafik inom länet och
- satsning på trygghetsboende med tillgång till måltider på äldreboendena.
Dessutom behövs riktad marknadsföring till pensionärer i Mälardalen och
storstadsområden.
Kommunfullmäktige lämnar 2081-01-15 § 5 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt behandlas.
I tjänsteskrivelse 2018-08-08 föreslår kommunchef Jens Odevall att förslaget
ska beaktas i arbetet med marknadsföring och kommunens generella utveckling.
Bedömning
Förslaget innehåller många kloka antaganden och tankar om hur kommunen
kunna attrahera fler invånare. Att Borgholm är ett paradis för pensionärer delas
av många som valt att bosätta sig här och vi har redan idag den högsta medelåldern i landet men fler borde ges möjlighet att leva här. Kommunen har de
senaste åren uppmanat dem som har sin huvudsakliga dygnsvila i kommunen
att skriva sig här. Detta arbete kommer att fortgå och förfinas.
Riktad marknadsföring om att bosätta sig i kommunen till olika målgrupper är
generellt en god idé som bör ingå i den översyn av kommunens marknadsföringsarbete som kommunledningen har i uppdrag att göra. Särskilt inför att
nya bostadsområden färdigställs och fler kan ges möjlighet att bo i vår kommun.
Kollektivtrafiken subventioneras redan idag pensionärer, då ett 30-dagars
kort för resor i hela länet kostar 100 kronor. Detta måste anses som överkomligt. Att ytterligare subventionera kollektivtrafiken för våra pensionärer
borde inte anses nödvändigt utan nuvarande prissättning kan säkerligen
locka till sig fler resande vid riktad marknadsföring av den.
Vad gäller trygghetsboenden så ingår det i det utvecklingsarbete som fullmäktiges beredning för Sveriges bästa äldreomsorg hanterar.
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Medborgarförslaget innebär slutligen att kommunen ska ta en ny vision vilken
kan tyckas lite snäv. Dock kan meningen med fördel användas i olika marknadsföringsaktiviteter som riktas mot målgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 256 kommunstyrelsen
att uppdra åt kommunledningen att beakta förslaget i arbetet med marknadsföring och kommunens generella utveckling.
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Vid dagens sammanträde redogör Stefan Fosseus för sitt förslag och lämnar
synpunkter på kommunens arbete med marknadsföring och att försöka få
deltidsboende att bli permanentboende.
Kommunstyrelsen tackar Fosseus för hans förslag och synpunkter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunledningen att beakta förslaget i arbetet med marknadsföring och kommunens generella utveckling

att

medborgarförslaget därmed anses besvarat.

_____________________________

§ 162

Dnr 2018/186-026 KS

För kännedom; åtgärder till följd av skrivelse gällande arbetssituationen
med anledningen av värmen
Kommunal påtalar för kommunstyrelsen i skrivelse 2018-07-18 med påminnelse 2018-07-30 att hög temperatur och dålig luftcirkulation inom de flesta
boende är ansträngande för personalen och de boende. Kommunal kräver
omedelbar åtgärd.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för problemen
med hög värme i de olika boendena och vilka åtgärder som vidtagits. Bland
annat har tio kylaggregat/AC-anläggningar köpts in för kortsiktig lösning. Vidare har fläktar lånats ut från utbildningsförvaltningen till omsorgen och förskolorna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-07 § 229
att uppdra till fastighetsavdelningen att hitta en långsiktig lösning genom
fasta aircondition, markiser, solfilm etc på de kommunala byggnaderna.
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att meddela Kommunal vilka åtgärder som gjorts kortsiktigt och planerna för
långsiktig lösning.
Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen med beaktande till handlingarna.
_____________________________

§ 163

Dnr 2018/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 3)
_____________________________

§ 164

Dnr 2015/64-059 KS

Informationsärende; skrivelse gällande skolskjutsar
Per Lublin (ÖP) har i mail till kommunstyrelsens ordförande och dess ledamöter begärt att hans skrivelse gällande skolskjutsar ska behandlas som
extraärende vid dagens sammanträde.
Ordföranden meddelade i samband med sammanträdets början att skrivelsen skulle tas upp som ett informationsärende.
I skrivelsen har Lublin tagit upp synpunkter från föräldrar på den nuvarande
skolskjutsentreprenören och de inkörningsproblem som infann sig första
skolveckan.
Ordföranden konstaterar att ärendet inte ligger inom kommunstyrelsens ansvar utan kommer att lämnas till utbildningsförvaltningen för redogörelse av
hur skolskjutsarna fungerar till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Vidare redogör ordföranden för den information och redogörelse som utbildningschef Helena Svensson lämnat vad gäller de justeringar i skolskjutsplaneringen som gjorts för att korta åktiderna. Vidare informeras om möjligheten
att ansöka om skolskjuts utifrån särskilda skäl, vilket ett flertal föräldrar gjort
och fått beviljat.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar dels
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- att kommunstyrelsen beslutar att ålägga utbildningsförvaltningen att omgående se till att skolskjutsarna utgår från samma avstignings- och påstigningsplatser som tidigare under samma förutsättningar som rått under föregående läsår.
- paragrafen ska vara omedelbart justerad.
- att kommunen anlitar jurist för prövning om avtalet med KLT beträffande
skolskjutsar på grund av det inträffade kan hävas.
Ordföranden påtalar återigen att ärendet endast är ett informationsärende,
men frågar kommunstyrelsen om de anser att yrkanden får ställas.
Proposition om yrkanden får ställas
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsens övriga
ledamöter inte anser att yrkanden ska få ställas.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som anser att yrkandena
inte ska får ställas röstar ja. Den som anser att de ska få ställas röstar nej.
Ja - 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (ÖP)

Yrkandena får därmed inte ställas.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Per Lublins skrivelse till utbildningsförvaltningen för ytterligare redogörelse om hur skolskjutsverksamheten fungerar till
kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-25.
Deltagande
Claes Horn af Rantzien (MP) deltar inte i omröstning eller beslut.
Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4)
_____________________________
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-08-20

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-06-15 - 2018-08-17

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
188950

K

Utbildningsnämnden § 63-Beslut, Arbetsmiljö
förskolan Sandhorvan, Böda

2018-07-02

Utbildingsnämnden

KS 2017/232

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Sandhorvan i Böda
188922

K

Första lägesrapporten i projektet.Period 1 majdec 2017 Fördjupad lägesanalys

Marie-Louise Johansson

2018-06-29
KS 2017/64

Meddelande KS
Ansökan om medfinansiering, EU-projekt för
underleverantörer till OKG

2018.1945

U

Ree sport store - ansökan tillstyrks

2018-06-28

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-29/Magda
Kommunstyrelsen 2018-06-26 §142 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1984

I

Brev med förfrågan från Cupra Marittima till KSO Magdalena Widell

2018-06-18

Cupra Marittima

KS 2018/190

KS meddelande
KSO besvarat 2018-06-18/Magda

E-POST

Vänortförfrågan Cupra Mattima
2018.1985

I

Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner
och Landsting
Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har vid sammanträde den 15 juni 2018
beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1197 promille till
Sveriges Kommuner och Landsting, samt
att även år 2019 ge en rabatt på 10 procent till
kommuner med fler än 200 000 invånare och till
landsting med fler än 1 000 000 invånare

Magdalena Widell
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-06-18

2018.2000

SKL

U

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

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

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2018-06-26 §142 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2018-06-15
KS 2018/107

Asfalteringsarbeten 2018
2018.2043

I

SBN Au 2018-06-14 §36Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
beslutar att namnge parken vid före detta Gula
Paviljongen till Kay Wieståls park och lämplig
tillgänglig gata till P-O Amnérs Gata.

2018-06-19

SBN AU

KS 2018/113

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Uppmärksamma kända profiler i nya gatunamn
2018.2061

I

2018-06-21

2018.2062

Magdalena Widell

SKL

I

2018-06-21

2018.2092

Cirkulär 18:24 Överenskommelse om
kommunernas arbete
med civilt försvar
Den 19 juni tecknade SKL en överenskommelse
med staten om
kommunernas arbete med civilt försvar. Detta
cirkulär innehåller
överenskommelsen.

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:24 Bilaga 1. Överenskommelse om
kommunernas arbete
med civilt försvar
Den 19 juni tecknade SKL en överenskommelse
med staten om
kommunernas arbete med civilt försvar. Detta
cirkulär innehåller
överenskommelsen.

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Redovisning - fördjupad samverkan (2017:1)
inkommen till DUa 25 juni 2018

Agneta Östberg

2018-06-26

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

KS 2017/164

KS meddelande

REDOVISNING

Delegation Arbetsmarknadsavdelningen

Sidan 2 av 6

2

Id

BILAGA 3 KS 2018-08-28 § 163

I/U/K Beskrivning
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.2129

I

Missiv gällande medfinansiär i projektet
Omställning-OKG.
Första lägesrapporten i projektet.Period 1 majdec 2017 Fördjupad lägesanalys

2018-06-29

Oskarshamns kommun

KS 2017/64

Meddelande-KS

Jeanette Davidsson

SKRIVELSE

Ansökan om medfinansiering, EU-projekt för
underleverantörer till OKG
2018.2136

I

2018-07-02

Cirkulär 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Magdalena Widell
2018:4 Smittrisker
Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som
träder i kraft 19 november 2018 samt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård
och omsorg, SOSFS 2015:10.
Bifogas:
Cirkulär 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
2018:4 Smittrisker
Bilaga 1 PM om Arbetsmiljöföreskrifter om
smittrisker från och med den 19 november 2018

SKL
KS meddelande

2018.2137

I

2018-07-02

CIRKULÄR

Cirkulär 18:21 Bilaga 1. Arbetsmiljöverkets
Magdalena Widell
föreskrifter 2018:4 Smittrisker
Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som
träder i kraft 19 november 2018 samt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård
och omsorg, SOSFS 2015:10. Bilaga 1
PM om Arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker
från och med den 19 november 2018

SKL
KS meddelande

2018.2168

U

CIRKULÄR

Sverigedemokraterna i Kalmar län-Ingen erinran Jens Odevall
mot ansökan om allmän sammankomst 2018-0818 mellan 13:30-16:30

2018-07-03

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-03
Kommunstyrelsen 2018-06-26 §142 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2174

I

Informationsbrev angående LUPPundersökningen 2018

Magdalena Widell
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-07-04

2018.2233

AV-Media Kalmar län

I

2018-06-29

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 2018-05-03

Magdalena Widell

Primärkommunala nämnden
KS meddelande

2018.2236

I

MINNESANTECKNING

Länsstyrelsen beslutar att meddela bifogande
Marie-Louise Johansson
lokala trafikföreskrifter som ersätter tidigare lokala
trafikföreskrifter i beslut 258-9899-2017 av den 15
mars 2018.

2018-07-10

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/5

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.2248

I

Cirkulär 18:25 Överenskommelse om vissa
ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 912

Magdalena Widell

SKL och Sobona har kommit överens med
samtliga motparter om de följdändringar
som behöver göras i Allmänna bestämmelser
med anledning av överenskommelse
om Särskild AGS-KL-förmån samt riksdagens
beslut om ändrad beräkning av ersättning vid sjukdom.
2018-07-12

2018.2249

SKL

I

2018-07-12

2018.2250

I

2018-07-12

Cirkulär 18:25 Bilaga 1

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:25 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL

I

2018-07-12

2018.2252

CIRKULÄR

SKL

2018-07-12

2018.2251

KS meddelande

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:25 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:25 Bilaga 4

Magdalena Widell

SKL
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Dokumenttyp

Ärendemening

2018.2282

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag

Magdalena Widell

Riksdagen har antagit en ny förvaltningslag
(2017:900),
vilken trädde i kraft 2018-07-01.
2018-07-20

2018.2283

SKL

I

2018-07-20

2018.2322

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:26 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Skrivelse till landsbygdsministern från KSO och
KC.

Veronika Fredlund

Meddelande KS.
Svar från regeringskansliet - hid 2018.2379

UTGÅENDE SKRIVELSE

Socialnämnden 20180627 §86 beslut att fr o m
180701 ha stängda sammanträde och två ggr/år
bjuda in allmänheten till frågestund i samband
med sammanträde.

Marie-Louise Johansson

2018-07-31

2018.2336

I

2018-08-01

Socialnämnden

KS 2017/250

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Sammanträdestider 2018
2018.2348

I

2018-08-03

Skrivelse ang. statsbidrag för ökat
bostadsbyggande 2018
Boverket
Meddelande KS

2018.2379

I

2018-08-09

2018.2396
2018-08-15

Veronika Fredlund

SKRIVELSE

e-post - svar från regeringskansliet gällande
Marie-Louise Johansson
kommunens förfrågan (hid 2018.2322) om
besök från landsbygdsministern att de ska titta på
om de kan boka in ett möte
Regeringskansliet

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020.

Veronika Fredlund

Regeringskansliet, Finansdepartementet
Meddelande KS

INFORMATION
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Dokumenttyp
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2018.2403

I

2018-08-15

200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att Veronika Fredlund
stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti
2018. Borgholms kommun får 209 754:Migrationsverket
Meddelande KS
Skickat till ekonomichef, budgetchef och
socialen/vfd

2018.2419

I

2018-08-16

2018.2420

2018-08-16

Tackbrev från Byxelkroks AIK för bidraget till nya Veronika Fredlund
scenen på Festplatsen.
Byxelkroks AIK

I

2018-08-16

2018.2426

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Angående Djupviks camping, klagomål om
skötsel och att det saknas bygglov och
strandskyddsdispens. Ärendet handläggs av
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Veronika Fredlund

Magnus Hedenfalk

I

Meddelande KS.

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Cirkulär 18:27 Budgetförutsättningar för åren
2018-2021.

Veronika Fredlund

SKL
Meddelande KS

CIRKULÄR
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Utskriftsdatum:

2018-08-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-06-15 - 2018-08-17

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
2018.1953

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Ida Dessin
Räpplinge, Tomteby, Greby, Svarteberga, V
Sörby, Halltorp, Strandtorp, Borgehage, Solliden
Södra vägen 19d.

2018-06-15

Grävansökan 12/18

KS 2018/3

Mailat beslut till Jonas Forsum på ELTEL 29/618 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1955

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från Ida Dessin
bef. Eon nätstation till telemasten ca 10m, vid
Golfbyvägen.

2018-06-15

Grävtansökan 13/18

KS 2018/3

Mailat Eriksson Christer Eon. 29/6-18 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2000

U

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

Ilko Corkovic

2018-06-15
KS 2018/107

Kommunstyrelsen 2018-06-26 §142 lägger
DELEGERINGSBESLUT
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Asfalteringsarbeten 2018

2018.1982

U

Delegeringsbeslut Avtal med Hi3G Access AB
angående teknikinstallation Borgholm 11:1
senare del av Löken 1.

2018-06-18

Ida Dessin

MEX

KS 2018/4

Godkänt enligt Jens Odevall, Kenth Oscarsson
hört med VA som också godkänt.

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.2048

U

Beslut att bevilja tillstånd till uppsättning av
Ilko Corkovic
hänvisningsskylt till familjecentralen i korsningen
norra infarten - Per Lindströms väg.

2018-06-20
KS 2018/173

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om hänvisningsskylt inom tätort
Sidan 1 av 9
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Dokumenttyp

Ärendemening
2018.2284

U

Danne Beat - tillstyrkt ansökan för gatupratare
för år 2018

2018-06-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-20/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2170

U

Strand hotell café-Yttrande avslås

2018-06-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-20

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2058

U

Byxelkroks AIF- (Jan Midsjö) -Tillstyrkt ansökan Jens Odevall
Byxelkroks festplats, 2018-07-24 kl. 17.00-01.00

2018-06-21

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-21/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2082

U

ALVESTA GLASS - tillstyrkt ansökan. att sälja
glass från cykel 2018-07-24--29 i centrala
Borgholm och Borgholms hamn

2018-06-25

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till länsstyrelsen 2018-06-25

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2083

U

Undertecknat delegationsbeslut - ingen erinran

2018-06-25

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/175

Skickat till länstyrelsen 2018-06-25

Ilko Corkovic
DELEGERINGSBESLUT

Ansökan hastighetssänkning på Lofta kustväg
2018.2093

U

Yttrande med begäran att överklagan gällande
kommunstyarelsens arbetsutskotts beslut §
104/18 - arrendeavtal Stora Rörs båtsällskap,,
lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

Skickat till FV 2018-06-26/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2018-06-26
KS 2017/126

Arrendeavtal; Hamnarrende Stora Rörs hamn
2018.2094

U

Yttrande till förvaltningsrätten arrendeavtal Stora Ilko Corkovic
rör

2018-06-26
KS 2017/126

DELEGERINGSBESLUT
Arrendeavtal; Hamnarrende Stora Rörs hamn

2018.2097

U

Emmau- ansökan avstyrks för uppställning av
klädinsamlingskärl 2018-05-21--2020-05-15.

2018-06-27

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-27/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2098
2018-06-27

U

Tekla T- tillstyrkt ansökan gällande uteservering Jens Odevall
under gågatuperioden
Yttrande

Sidan 2 av 9

8

Id

I/U/K

BILAGA 3 KS 2018-08-28 § 163

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-27/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2099

U

Nya Hörnan- tillstyrkt ansökan för uteservering
under gågatuperioden

2018-06-27

Yttrande

KS 2018/6

Skickat 2018-06-27 till polisen/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2100

U

Löttorps marknad- ansökan tillstyrks
Jens Odevall
Marknadsvägen från bandstationen till snäckan,
båda sidorna av vägen,
Idrottsvägen och Stationsvägen, fram till hälsans
hus, 2018-08-07, kl. 06.00-21.00

2018-06-27

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-27 /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2105

U

Yttrande Mål 2636-18 med begäran att
laglighetsprövning och undanröjande gällande
tillsättande av socialnämndens ordförande
lämnas utan bifall

Ilko Corkovic

Insänt till FV.

DELEGERINGSBESLUT

2018-06-28
KS 2014/220

Politiska uppdrag 2014-2018
2018.2106

U

2018-06-28

Ansökan om tillstånd gällande elektrifiering av
fritidshus på Rosas väg Kyrketorp.

Ida Dessin

Grävtansökan 14/18

KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

2018.2108

U

Ingen erinran mot ansökan om 50 km/h på väg
925 vid Bjärby om den avser sommartid 1/631/8. 50 km/h bör annars enbart användas i
tättbebyggt område

Ilko Corkovic

2018-06-28
KS 2018/177

DELEGERINGSBESLUT
Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på väg
925

2018.1945

U

Ree sport store - ansökan tillstyrks

Jens Odevall

2018-06-28

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-29/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2018-06-26 §142 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Begagnande av allmän plats

2018.2127

U

Beslut att anmäla avrop på Programvaror och
programvaror som molntjänst 2016

Ilko Corkovic

Lämnat till ek avd 180629/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2018-06-29
KS 2018/1
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Dokumenttyp

Ärendemening
Upphandling ramavtal 2018
2018.2132

U

Sökt Kompletterande förrättning BYXELKROK
1:1 ärende H18157 med anledning av
genomförande av detaljplan

2018-06-29

Ida Dessin

MEX

KS 2018/4

Hela området som omfattas av detaljplan och
ingår i samma kvarter kommer fastighetsbildas
för att kunna genomföra planen och
likabehandla intressenter.

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.2306

U

2018-07-02

Svenska kungsrallyt-Ingen erinran

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/39

DELEGERINGSBESLUT
Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg

2018.2176

U

Brittish car meet- Ingen erinran, 2018-07-07,
Jens Odevall
kl.08.30-15.00.Bilutställning med underhållning,
speakerpresentationer och
musikuppträdande.

2018-07-03

Yttrande

KS 2018/39

Skickad till polisen 2018-07-04/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
2018.2168

U

Sverigedemokraterna i Kalmar län-Ingen erinran Jens Odevall
mot ansökan om allmän sammankomst 201808-18 mellan 13:30-16:30

2018-07-03

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-03
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2018-06-26 §142 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Begagnande av allmän plats

2018.2172

U

Borgholms bios vänner- ingen erinran mot
Jens Odevall
ansökan för musikunderhållning vid
hamnscenen 2018-07-07, 2018-07-28 och 201808-04. Avstyrks för datumet 2018-07-14

2018-07-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-04

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2242

U

Butiken i Borgholm- ingen erinran mot ansökan. Jens Odevall
Förtydligande om att tillståendet endast gäller
med placering utanför egna butiken

2018-07-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat 2018-07-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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Dokumenttyp
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2018.2254

U

2018-07-12

Talkti & Samtal - tillstyrkt ansökan om
gatupratare utanför butik för perioden 2018-0712-2019-06-17

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.2279

U

Ansökan om grävtillstånd för Sättravägen 7,
Högtomtagatan 24 och Sättravägen 13

2018-07-18

Grävansökan 15/18

KS 2018/3

Veronika skickat med post. 2018-07-18

Magdalena Widell

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2286

U

Vackra ting- Tillstyrkt ansökan för gatupratare
under perioden 2018-07-20-2018-12-31

2018-07-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-20/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2289

U

Socialdemokraterna- Tillstyrkt ansökan ingen
Jens Odevall
erinran - Torgmöte 2018-07-25 - 2018-07-26
samt 2018-08-05 - 2018-09-08 dagligen klockan
10.00 - 20.00.
- Valstuga 2018-08-05 - 2018-09-12. Dagligen
klockan 10.00 - 20.00.
på Borgholms torg under förutsättning att inga
andra evenemang anordnas på platsen
ochAnsökan tillstyrks för;
- Valaffischering 2018-08-05 - 2018-09-12
Torget i Borgholm samt övrig kommunal mark
på sådant sätt att trafiksäkerheten inte påverkas

2018-07-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-20/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2290

U

Art of one- Tillstyrkt ansökan för gatupratare
under perioden 2018-07-17--2018-10-05

2018-07-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-20/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2301

U

Ölands vattenråd - ingen erinran gällande

2018-07-24

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-24/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2303

U

Delegationsbeslut om att öppna grinden vid GC- Ilko Corkovic
väg vid Tessinsväg

2018-07-24

KSO

KS 2018/9

Skickat till BEAB 2018-07-24/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2018
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Dokumenttyp

Ärendemening
189317

K

2018-07-25

Daniel klaas- ingen erinran mot ansökan

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/39

DELEGERINGSBESLUT
Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg

2018.2318

I

2018-07-30

Avslag på begäran om utlämnande av allmän
handling. Handlingen är gallrad

Jens Odevall

Tidningen Sjärten

KS 2018/119

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om utlämnande av allmän handling

2018.2340

U

Uppdaterade LTF gällande ; parkering, förbud
trafik i centrala Borgholm och Köpingsik.

Marie-Louise Johansson

2018-07-31
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2341

U

AVFLYTTNING AV FORDON JNK 093 uppställd på Södra Långgatan

Marie-Louise Johansson

Skcikad med Rek MB 2018-07-31 - svar innan
08-23.
BREVET MOTTAGET 20180806 - PÄRMEN

DELEGERINGSBESLUT

2018-07-31
KS 2018/5

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.2465

U

Moderaterna - Ansökan valstuga,

2018-07-31

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-07-31/vfd

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2323

U

Yttrande mål nr 2767-18 med begäran att Örjan Ilko Corkovic
Petersssons m fl överklagande av Föp
Borgholm-Köpingsvik lämnas utan bifall.

2018-07-31
KS 2014/149

Skickat till förvaltningsrätten 2018-07-31

DELEGERINGSBESLUT

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
2018.2466

U

Moderaterna - yttrande valaffichering

2018-08-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-08-01/vfd

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2339

U

Uppdaterade LTF gällande: parkering och
förbud mot parkering: Köpmangatan,
Llinnégatan, Nyborgsgatan, Markgatan. Förbud
fordonstrafik; Norra Långgatan framför kyrkan.
Enkelriktat: Nydalagatan

Marie-Louise Johansson

2018-08-02
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.2467

U

Moderaterna - yttrande angående apellmöten

2018-08-02

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-08-02/vfd

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2345

U

yttrande mål nr 2999-18 med begäran att
Marie-Louise Johansson
Lublins överklagan gällande jäv vid behandling
av FöP Borgholm-Köpingsvik lämnas utan bifall.
Undertecknat av Marcel van Luijn

2018-08-02
KS 2014/149

Skickat till Fv 2018-08-02/mlj

DELEGERINGSBESLUT

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
2018.2355

U

Uppdaterade LTF gällande: parkering,
Marie-Louise Johansson
hastighetsbegränsning, förbud att stanna i Rälla
och Borgholm

2018-08-03
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2468

U

Sverigedemokraterna - yttrande valaffischering

2018-08-06

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till Polisen 2018-08-06/vfd

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2470

U

Vänsterpartiet - yttrande valaffischering

2018-08-06

Yttrande

KS 2018/6

Inskickat till Polisen 2018-08-06/vfd

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2370

U

Ansökan om grävtillstånd Vincents väg 29A

2018-08-08

Grävansökan 16/18

KS 2018/3

Veronika skickat 2018-08-08

Veronika Fredlund
DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2374

U

Attestlista från 2018-06-26

Jens Odevall

2018-08-08
KS 2018/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2018.2471

U

Borgholms Cityförening - fredags-loppis i
Borgholm 2018-08-31--2018-11-02 kl 08-18.
BYTT DAG, SE NYTT YTTRANDE!

2018-08-09

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till Polisen 2018-08-09/vfd

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2472

U

Vänsterpartiet - Ansökan om valtält, utdelning av Jens Odevall
broschyrer, kortare tal och musik.
Sidan 7 av 9
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-08-09

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till Polisen 2018-08-09/vfd

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2473

U

Borgholms cityförening - yttrande om
Bondemarknad, Loppis och Höstbål.

2018-08-13

Yttrande

KS 2018/6

Inskickat till Polisen 2018-08-13/vfd

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
189717

K

2018-08-13

Fyrverkerifabriken - yttrande om pyroteknik i
Jens Odevall
samband med skördefesten 2018-09-29 kl 20:30
-22:00
Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

189718

K

2018-08-13

KP Byggplåt - yttrande byggställning och
container Storgatan 20

Jens Odevall

Yttrande

KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.2385

I

2018-08-13

Skrivelse med begäran om två soffor till yttre
Ilko Corkovic
hamnen samt info om trasig vattenstängning.
KSo har på delegation tagit beslut att soffor ska
sättas ut omgående, och att den trasiga
vattenanslutningen ska repareras.
Borgholms Båtklubb

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.2394

U

Uppdaterade LTF bl a gällande parkering
Marie-Louise Johansson
Hamnvägen, Skurkvarsvägen, motorfordontrafik
förbjuden lokalgata köpingsvik, Lastzon
Tullgatan.

2018-08-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2397

I

2018-08-15

Ansökan om tillstånd bred transport 2018-08-17 Marie-Louise Johansson
från Karlshamn till Kvarngatan Borgholm.
Meddelat ingen erinran en månad från datum.
Lille Mats International AB

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

189801

2018-08-16

K

Borgholms cityförening - NY ansökan om loppis, Jens Odevall
bytt dag från fredagar till lördagar under
perioden 2018-09-01--2018-11-03, mellan
klockan 08:00-16:00.
Yttrande
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Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

2018.2435

U

Ansökan om grävtillstånd Kyrketorp, norra delen Ida Dessin
av fastigheten Böda 1:31

2018-08-17

Grävansökan 17/18

KS 2018/3

Mailat svar till Simon. 2018-08-20 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-08-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-07
§ 220 Information från verksamheten; redovisning av verkställighet och
delegationsbeslut
§ 221 Redovisning av delegationsbeslut; yttrande laglighetsprövning gällande arrendeavtal mellan Borgholms kommun och Stora Rörs Båtsällskap
(Mål nr 1987-18)
§ 222 Redovisning av delegationsbeslut; yttrande över laglighetsprövning gällande kommunfullmäktiges beslut att anta fördjupad översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik
(Mål nr 2999-18)
§ 223 Redovisning av delegationsbeslut; yttrande över laglighetsprövning gällande kommunfullmäktiges beslut att anta fördjupad översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik
(Mål nr 2767-18)
§ 224 Remiss – kartläggning av strandskyddets inverkan på regional utveckling och tillväxt
§ 225 Remiss gällande inrättande av fredningsområden i Mörbylånga och
Borgholms kommuner
§ 226 Återapportering, åtgärder med anledning av skrivelse gällande buskörning och
skadegörelse på Slottsskolans parkering
§ 227 Drop-in vigslar vid Öland Spirar
§ 228 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband
§ 229 Skrivelse gällande arbetssituationen med anledningen av värmen
§ 230 Godkännande av åtgärd inköp av kylaggregat, arbetsmiljö
omsorgsverksamheten
§ 231 Begäran om gatubelysning samt grusning av gång och cykelväg, HSB:s Brf Spiran
§ 232 Anvisning av medel till accesspunkter; stimulansmedel för välfärdsteknik
§ 233 Upphandling – pensionsadministration
§ 234 Ljudsändare för VMA på kommunala byggnader
§ 235 Antagande av detaljplan del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”
§ 236 Riktlinjer för riskhanteringsgruppen i Borgholms kommun
§ 237 Krisledningsplan för Borgholms kommun
2018-08-14
§ 238 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
§ 239 Förbättrade förutsättningar för kulturbåtar i Byxelkroks hamn
§ 240 Eventuellt förvärv av markområden för framtida bostadsändamål
§ 241 Remiss – ansökan i miljömål gällande uttag av grund- och ytvatten med mera på
Lindbyfältet
§ 242 Begäran om genomförande av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
av avfallsplanen; Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun
§ 243 Ansökan om medfinansiering byggnation av ridhus, Åkerbo Hästklubb
§ 244 Information om pågående projekt inom fastighetsavdelningen
§ 245 Översyn offentliga toaletter
§ 246 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018: Ekbacka pool
§ 247 Återrapportering; ändrad lokalanvändning Åkerbohemmet
§ 248 Återrapportering; uppdrag gällande lokaler, projektet Skapande verkstad
§ 249 Förfrågan om lokal, Montessoriförskolan Solstrålen
§ 250 Remiss – uppdaterad Regional Digital Agenda
§ 251 Remiss – Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar
län
§ 252 Revidering av kommunens digitaliseringsstrategi och bredbandstrategi
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§ 253 Remiss – promemorian Tillstånd till offentlig tillställning (Ds 2018:20)
§ 254 Motion (Per Lublin ÖP) – återför färdtjänsten till kommunen
§ 255 Motion (Per Lublin nÖP) – förhandlingar med KLT gällande ändrade linjesträckningar och nya hållplatser
§ 256 Medborgarförslag (Stefan Fosseus) – marknadsför Borgholms kommun som ett
paradis för pensionärer
§ 257 Förfrågan om samarbete inom EU-frågor
§ 258 Informationsmöte med anledning av förstudie färjelinje Byxelkrok-Oskarshamn
§ 259 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildningsnämnden
§ 260 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018; socialnämnden

Borgholm Energi AB
2018-05-15
§ 93 BEAB Styrelsemöte inledning
§ 94 VD rapporterar
§ 95 Månadsuppföljning 2018
§ 96 Avvikelserapportering 2018
§ 97 Inhyrd lokal Hammaren 5
§ 98 Försäljning av Resedan 8
§ 99 Ägandeförhållanden bostäder
§ 100 Fjärrvärmekulvert Oden 8
§ 101 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 102 Avrapportering matavfall
§ 103 Statusrapport Taxeprojekt VA
§ 102 Avrapportering matavfall
§ 103 Statusrapport Taxeprojekt VA
§ 104 Översyn av kommunens hamnverksamhet
§ 105 Heltid som norm - Lokalvården
§ 106 Heltid som norm - Kostverksamheten
§ 107 Uppföljning Gata Park Hamnar
§ 108 Översyn skötselavtal badplatser
§ 109 Kontor och mötesplats för företag i Borgholms
kommun
§ 110 Information om upphandling och inköp
§ 111 Restlista 2018
§ 112 Budgetöverskridande Gata/Park och Vinterväghållning
2018-06-13
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018
Avvikelserapportering 2018
Avfallsplan Borgholms kommun
Integritetspolicy för Borgholm Energi
Ägandeförhållanden bostäder
Äskande om tilläggsbudget för investering i avgassystem på Hammaren 7, brandstationen i Borgholm
Osten 1, iordningställande av outnyttjad mark
Inhyrd lokal Hammaren 5
Avfallssortering matavfall
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Smörblomman 13, lokalanpassning
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§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Taxeprojekt VA 2017/127 23
Projekt Resedan 2018/39 24 - 25
Bixia ProWin 2018/37 26
Återrapportering från KS, KSAU och KF 2017/154 27
Restlista 2018 2018/8 2

Borgholm Energi El-nät
2018-05-15
§ 15 Styrelsemöte inledning 2018
§ 16 Månadsuppföljning 2018
§ 17 Avvikelserapportering 2018
2018-06-13
§ 18 Styrelsemöte inledning 2018
§ 19 Månadsuppföljning 2018
§ 20 Avvikelserapportering 2018
----
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