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ÄRENDEN

Sid

1

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare 2018-2022
Ny mandatperiod – nya firmatecknare.

2018/238
002

6

2

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 20182022
Ny mandatperiod – nya personer ska utses.

2018/239
002

7

3

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut

2018/11
002

4

Attestanter 2018-2022
Vid ny mandatperiod tar kommunstyrelsen beslut om attestanterna.

2018/240
002

8-18

5

Delårsbokslut 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 285 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslut 2018.
Vidare ska kommunstyrelsen lämna delåsbokslutet till revisorerna för
granskning.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/246
041

19-20
+ sep
handl
endast
digitalt

6

Budgetuppföljning september 2018
Tjänsteskrivelse med förslag att lägga uppföljningen till handlingarna

2018/8
042

21-39

7

Reviderade budgetramar 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 286 kommunstyrelsen
att godkänna föreslagna förändringar avseende tidigare beslutade
ramar.
Sedan arbetsutskottets beslut har ramen för revisionen ändrats till 732 tkr.

2018/128
041

40

8

Reservation av medel för asfaltering, budget 2019-2027
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 168 föreslår kommunstyrelsen
att budgetera 2,5 mkr årligen i investeringsbudget från år 2019 till år
2027 för asfaltering/beläggningsarbeten.
att införa posten asfaltering/beläggningsarbeten i kommunstyrelsens
internbudget för att möjliggöra delegation av besluten.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/208
311

41-49

2
9

Verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen; budget 2019
Tjänsteskrivelse med förslag att anta framtagen verksamhetsplan för
kommunstyrelsen. I verksamhetsplanen framgår kommunstyrelsens
budgetram och internbudget. Vidare framgår verksamhetsinvesteringar,
intern kontroll, nämndens mål, nyckeltal och aktiviteter.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/128041

50-62

10

Ska-krav samt upphandling förskolemodul; Om-/till-/nybyggnation
förskola Skogsbrynet
Ska-kraven presenteras på sammanträdet
Tjänsteskrivelse med förslag
- att starta upphandlingen av modulbyggd förskola för fyra avdelningar för
att ersätta Skogsbrynets förskola.
- att upphandlingen ska avse kök, alternativt med möjlighet till hyr/köp.
- att förskolan uppförs på intilliggande fastigheten Borgholm 11:1 som i
detaljplanen är anvisad för allmänt ändamål.
Kommunstyrelsen ska även ta ställning till ska-kraven.
Beslutas av kommunstyrelsen
Tilldelningsbeslut beslutas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

2018/236
660

63-65

11

Ska-krav särskoletaxi
Ekonomiavdelningen vill att ärendet lyfts då det brådskar.
Beslutas av kommunstyrelsen

12

Antagande av höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn och
prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen; Budget 2019
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 187 kommunfullmäktige
att anta SKL:s redovisade höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn
och prövning enligt Miljöbalken att gälla från 2019-01-01.
Tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige i juni revideras härmed.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/128
041

66-68

13

Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL att
gälla från 2018-12-01
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 188 kommunfullmäktige
att anta ny delavgift i tabell 16 plan- och bygglagen.
Vid fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att taxan ska gälla
från 2018-12-01 och även för hela 2019.
Tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige i juni revideras härmed.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/128
041

69-70

14

Ny taxemodell för Återvinning och avfall för 2019 samt oförändrad
total taxenivå för återvinning och avfall samt VA.
Borgholm Energi föreslår 2018-10-01 § 164 kommunfullmäktige
- att godkänna den nya taxemodellen för återvinning och avfall för 2019.
- anta oförändrad total taxenivå för både Återvinning och avfall samt VA.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/243
450

71-77
+ sep
handl

15

Begäran om anvisning av medel, Projektering Yttre hamnen;
Hamnverksamheten i Borgholms kommun
Borgholm Energi AB rekommenderar 2018-09-12 § 147 kommunstyrelsen
att avsätta 315 tkr till projektering av yttre hamnen.
Tjänsteskrivelse med förslag att anvisa 315 tkr ur investeringsbudget
Övriga investeringar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/92
043

78-81

3
16

Begäran om anvisning av medel; Hamnar: Besiktning av akuta
åtgärdspunkter
Borgholm Energi AB översänder 2018-09-12 § 148 prioriteringslista över
underhåll i de kommunala hamnarna till kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Tjänsteskrivelse med förslag att avvakta hamnutredningen för vidare
beslut.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/92
043

82-85

17

Inköp av surfplattor till politiker
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 288 kommunstyrelsen
att handlingar till de förtroendevalda endast distribueras digitalt från och
med 2019.
att införskaffa surfplattor till politiker i kommunfullmäktige och nämnder.
att anvisa 284 400 kronor ur 2018 års investeringsbudget.
att respektive nämnd/styrelse ska bära de löpande driftkostnaderna för
surfplattorna.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/223
012

86-87

18

Sammanträdestider 2018
Tjänsteskrivelse med förslag att fastställa redan beslutade sammanträdesdagar 27 november och 11 december.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/250
006

88

19

Antagande av detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens camping
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 189 kommunfullmäktige
att anta detaljplanen med tillhörande handlingar
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/185
214

89-90
+ sep
handl

20

Grönstrukturplan för Borgholms kommun
Miljö- och hållbarhetsberedningen har 2017-11-26 § 44 föreslagit kommunfullmäktige att anta grönstrukturplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 302 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik att ingå som underlag
i kommande översiktsplan för Borgholms kommun.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/234
024

91
+ sep
handl
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Godkännanda av avveckling av regionförbundet, ändrad förbundsordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare
Regionförbundet informerar att det behövs en styrelse även under del av
år 2019 som ska hantera årsbokslutet samt likvidationen av regionförbundet. Förbundet hemställer att kommunen ska godkänna avvecklingen,
ändrad förbundsordning och reglemente samt utse en ledamot och en
ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 292 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att välja Ilko Corkovic (S) till ordinarie ledamot och Eva-Lena Israelsson
(S) till ersättare i regionförbundets styrelse tills dess att likvideringen
av Regionförbundet i Kalmar län är genomförd

2018/221
106

92-103

OBS – beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott bör kompletteras
eftersom regionförbundets styrelse även hemställer att huvudmännen ska
1. godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed
träda i likvidation 1 januari 2019,
2. godkänna ändringarna i förbundsordningen

4
3. godkänna ändringarna i reglementet.
Beslutas av kommunfullmäktige
22

Remiss - begravningsombud 2019-2022
Länsstyrelsen Östergötland efterfrågar kommunens förslag på begravningsombud. Eftersom även andra kan föreslå lämpliga personer har
annons också lagts ut på kommunens hemsida och digitala anslagstavlan
Tjänsteskrivelse med förslag att nuvarande begravningsombud Henrik
Linnarsson utses även år 2019-2022.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/233
112

23

Politiska uppdrag 2019-2022; Val av kommunstyrelsens arbetsutskott samt 1:a och 2:a ersättare
Enligt gällande reglemente är kommunstyrelsens arbetsutskott tillika
personalutskott, budgetberedning, näringslivsutskott, trafiknämnd och
krisledningsnämnd.
Ska ordförandeskapet delas mellan ledamöterna bör det framgå av
beslutet.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/128
116

24

Politiska uppdrag 2019-2022; Val av kultur- och fritidsutskott samt
sammankallande och 1:a ersättare
Enligt gällande arbetsordning består kultur och fritidsutskottet av ”3
ledamöter och 3 ersättare – båda med fördelningen 2 från majoriteten och
1 från oppositionen från kommunstyrelsen”.
Kommunstyrelsen utser vem av ledamöterna som ska vara sammankallande och leda mötena.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/128
116

25

Val av folkhälsopolitiker 2018-2022
Kommunstyrelsen har att utse ny folkhälsopolitiker för mandatperioden.
2014-2018 har Marcel van Luijn (M) varit vald.

2018/128
116

26

Val av ungdomspolitiker 2018-2022
Kommunstyrelsen har att utse ny ungdomspolitiker för mandatperioden.
2014-2018 har Annette Hemlin (FÖL) varit vald.

2018/128
116

27

Val av representant i Sveriges Eko-kommuner 2018-2022
Kommunstyrelsen har att utse nytt politikerombud i Sveriges ekokommuner.
2014-2018 har Bertil Lundgren (MP) varit kommunstyrelsens representant.

2018/128
116

28

Val av representanter i Miljöfonden
2018/128
Kommunstyrelsen har att utse nya representanter i Miljöfonden.
116
2014-2018 har Ilko Corkovic (S), Mattias Carlsson (FÖL), Stig Bertilsson
(C), Carl Malgerud (M) och Sune Axelsson (S) varit valda som kommunens
representanter.

29

Val av ombud Kommuninvest
Kommunstyrelsen har att utse nytt ombud till bolagsstämmor med
Kommuninvest
2014-2018 har Ilko Corkovic (S) varit vald.

2018/128
116

30

Val av representant till revidering av renhållningsordningen
Kommunstyrelsen har att utse styrelsens representant till revidering av
renhållningsordningen.
Bertil Lundgren är tidigare utsedd för kommunstyrelsens räkning - arbetet
är inte klart ska han få fortsätta året ut.

2014/205
459

104-108

5
31

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har att lägga redovisning av delegationsbeslut
tillsammans med inkomna meddelanden med godkännande till
handlingarna.
_ _ _ _ _ _ _ Skickas digitalt 2018-10-23

2018/10
002

109-117
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-10-22

2018/238-002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till KS

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare 2018-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås
att

bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Staffan Larsson (C) som
ersättare att gemensamt med kommunchef Jens Odevall eller
ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg på kommunens vägnar
underteckna i vederbörlig ordning beslutade avtal, överenskommelser,
skuld-, borgens- och ansvarsförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och
gåvobrev, pantförskrivnings- och dödningsmedgivande, inteckningsåtgärder, underteckna ansökningar om betalningsföreläggande och
lagsökning, samt att i övrigt teckna kommunens firma.

Att

paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ersätter tidigare kommunstyrelsebeslut 2017-09-18 § 158
Ärendebeskrivning
Beslut om firmatecknare ska tas vid kommunstyrelsens första sammanträde
för mandatperioden.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Registrator för laga kraft

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-10-22
Ert datum

1 (1)

.-002
Er beteckning

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till KS

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 2018-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

från och med 2018-10-31 bemyndiga kommunstyrelsens ordförande
Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Staffan
Larsson (C) som ersättare, kommunchef Jens Odevall, ekonomichef
Lars-Gunnar Fagerberg, budgetchef Linda Kjellin, controller Mattias
Sundman samt ekonomiassistent Berit Johansson med ekonomiassistent Viola Ottoson som ersättare, att – med två i förening – för Borgholms kommuns räkning utkvittera bankmedel, fondmedel och på
plusgiro innestående medel.

Att

delegera till ekonomichefen att utse behörighet att teckna bankmedel,
fondmedel och plusgiro vid förändringar med anledning av ledigheter
inom ekonomiavdelningen.

Att

paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut 2017-09-18 § 159.
Ärendebeskrivning
Vid varje ny mandatperiod ska beslut fattas om tecknande av bankmedel,
fondmedel och plusgiro.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Registrator för laga kraft

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-10-22
Ert datum

1 (1)

.Er beteckning

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till KS

Attestanter 2018-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna föreslagna mottagnings- och beslutsattestanter inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde.

att

delegera till kommunchefen att vid personalförändringar godkänna
revidering av attestlistan.

Ärendebeskrivning
Vid varje mandatperiods början ska kommunstyrelsen godkänna upprättad
attestlista för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunen har sedan
2014 använt sig av dubbelattest med både mottagningsattest och
beslutsattest.
Vid personalförändringar har kommunchefen haft delegation att godkänna
revidering av attestlistan.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 285

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-09

284-302

Dnr 2016/246-041 KS

Delårsbokslut 2018
Budgetchef Linda Kjellin redogör för delårsbokslutet.
Av rapporten framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är ett plus på 16,9 mkr (årsprognos 9,3 mkr).
- finansiella målen är uppfyllda.
- soliditeten är 42 % (2017 38 %).
- likviditeten uppgår till 60,8 mkr (årsprognos 67 mkr).
- investeringar uppgår till 21,1 mkr (årsprognos 44,7 mkr).
- borgensåtagandet uppgår till 552,1 mkr varav 486,6 mkr nyttjas av
Borgholm Energi AB.
- delårsresultatet för koncernen är 28,9 mkr (helårsprognos 16,5 mkr).
- antalet månadsavlönade har ökat med 13 personer medan arbetade timmar för timavlönade och uttaget av mertid har minskat.
- sjukfrånvaron har ökat något sedan delårsrapport 2017.
Under mötet diskuteras måluppfyllelsen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna delårsbokslut 2018.

Protokollsanteckning
”Jag ställer mig frågande till hur uppfyllelse av målen utvärderas i delårsrapporten. Några exempel:
Mål
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen
Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är
tydligt och serviceinriktat
Skapa förutsättningar för hög tillgänglighet, bra service
och ett gott bemötande
Ge företagare bättre service genom ökad tydlighet

Resultat
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt

Enligt Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet har både kommunpolitikernas attityder till företagande (ner 28 platser) och tjänstemännens attityder till företagande (ner 49 platser) blivit mycket sämre. Då är det anmärkningsvärt att dessa mål som är kopplade till företagsklimat, service, bemötande, tillgänglighet mm uppges vara (delvis) uppfyllda.
Det räcker inte med att kommunalrådet i media kommenterar rankningen
med ”det ger oss energi, styrka och kraft”, ”nu ska vi ge järnet”, ”det är bara
att kavla upp ärmarna och tugga på”, ”inte tappa tempo” och ”vi ska jobba internt”. Det som krävs är istället konkreta åtgärder och en attitydsförändring

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-09

284-302

bland de som har företagskontakter.
Det finns få kommuner där ett kommunalråd gör så många företagsbesök
som i Borgholm, men vad händer konkret? Vad är feedback från dessa besök och vilka konkreta åtgärder leder det till?
Även målet ”Vår frisknärvaro bland medarbetarna ska ständigt öka” (s48)
uppges vara ”delvis uppfyllt”, trots att delårsrapporten visar att sjukfrånvaron
har stigit igen. Socialförvaltningens satsning på färre medarbetare per chef
skulle ju bl a leda till minskad sjukskrivning. Detta utfall behövs analyseras
och risken finns att detta inte kommer att hända då målet är ju ”delvis uppfyllt”.
Även trenden att allt fler personal lämnar kommunen på egen begäran krävs
en självkritisk analys.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Kommunuppföljning

Uppföljning september
KS: 201X-XX-XX § XXX

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Uppföljning september
Borgholms Kommun

1
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1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter september 2018.





Resultatet för kommunen i september är +9,5 mkr. (Årsprognos +9,3 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +7,5 mkr. (Årsprognos +5,5 mkr)
Investeringarna till och med september uppgår till 20,8 mkr. (Årsprognos 45,3
mkr)
Likvida medel 67,8 mkr. (Årsprognos 66,5 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 lägre kostnader för löneskatt på
pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +2,2 mkr. Ej omfördelade
avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +2,6 mkr. Det låga ränteläget
genererar +1,4 mkr i överskott.
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 21,6 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 2 procent. Generellt brukar ett resultat på
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

2 Personaluppföljning

Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) ligger på samma nivå som föregående år men har totalt
sett minskat hittills under året på grund av att frånvaron i form av semester,
föräldraledighet och studieledighet har ökat, samt att inte vikarier tillsätts för alla
frånvarotillfällen.

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Uppföljning september
Borgholms Kommun
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24

Fyllnadstid och övertidstimmar följer kurvan mot föregående år, men nu på en lägre nivå,
det vill säga ett minskat uttag.

Sjukfrånvaron för kommunen har, under 2018 jämfört med samma period föregående år,
ökat marginellt från 5,67 till 5,95. Under augusti kan vi konstatera en något ökad
sjukfrånvaro. En av anledningarna är högre belastning då vikarier inte tas in vid all
frånvaro.

3 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter september är +1,1 mkr (årsprognos -2,2 mkr).
I budgetavvikelsen för september månad ingår KF-beslut § 185 om tilläggsbudget till
vinterväghållning 2,4 mkr. De största avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar.
Inom kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska
arbetas in under året. Även beslutade bidrag inom kommunstyrelsen samt hyra för
moduler medför till underskottet.
Borgholms Slotts budgetavvikelse efter september är +1,3 mkr (årsprognos +2,5 mkr).
Utbildningsnämnden budgetavvikelse efter september är -0,1 mkr (årsprognos +1,0
mkr). Utbildningsförvaltningens årsprognos har reviderats från -0,5 mkr till +1,0 mkr.
Förändringen beror på ett obudgeterat statsbidrag som kan användas till att möta det
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behov som finns i verksamheterna.
Socialnämndens budgetavvikelse är -6,0 mkr (årsprognos -8,8 mkr). I budgetavvikelsen
för september månad ingår KF-beslut § 186 om tilläggsbudget 12,0 mkr. Drygt hälften av
förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen. Underskottet består
av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt försörjningsstöd. 30 procent av
underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Inom verksamheten
gruppbostäder har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på grund av att
verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov. Två
tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från
Försäkringskassan som inte inryms i budget. Resterande del av underskottet härleds
främst till äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter
aktuellt behov skapar underskott.
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive bostadsanpassningen visar för perioden en
budgetavvikelse om +0,3 mkr (årsprognos -0,2 mkr). Tidigare överskott av intäkter har
minskat under perioden och höga driftskostnader, bland annat på grund av att kommunens
telefonkostnader som tidigare belastat kommunens olika förvaltningar har genom nya
avtal samlats till en månadsfaktura som belastar samhällsbyggnadsförvaltningen I budget
finns inte tillräcklig höjd för denna kostnad vilket på helårsbasis kommer skapa ett
underskott.

3.1 Driftredovisning (tkr)
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

110 406

109 333

1 073

-2 179

1 582

1 523

58

-645

Total
1

Kommunstyrels
en

2

Övriga
nämnder

3

Borgholms Slott

212

-1 043

1 255

2 511

6

Utbildningsnäm
nd

131 080

131 210

-130

1 014

7

Socialnämnd

229 564

235 541

-5 977

-8 821

8

Samhällsbyggn
adsnämnd

11 486

11 222

264

-207

9

Finansförvaltnin
g

-486 340

-497 285

10 945

13 872

-2 011

-9 499

7 489

5 545

Summa

4 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
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Inom kommunstyrelsen finns en 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
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.
Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning
Senare lägga mindre driftprojekt.

Utbildningsnämnden


Statsbidrag kommer att framför allt användas för arbete med elever i behov av
särskilt stöd.

Socialnämnden













Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. 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 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 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
ca. 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
förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som generar
effektiviseringar är det som prioriteras.
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5 Likviditet



Utgående saldo för september är 67,8 mkr (årsprognos 66,5 mkr).
Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är utbetalningen av
den avgiftsbestämda delen av anställdas pensioner 15,7 mkr i slutet av mars.
 I slutet av augusti mottog kommunen pengar från Migrationsverket avseende
tidigare uppbokade fordringar 11,2 mkr. Detta avspeglas i den högre
likviditetskurvan för resterande månader.
 Under året har 20,8 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande
belopp.
Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för september
är 64,5 mkr.

6 Investeringar
Under 2018 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade
investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 61,2 mkr. Enligt beslut § 73/18
KS överfördes investeringsbudget från 2017 om totalt 14,3 mkr. Ny investeringsbudget
för år 2018 är 75,5 mkr. Investeringarna för september uppgår till 2,1 mkr och för
perioden januari till september 20,8 mkr. Årsprognosen för 2018 är 45,3 mkr.

6.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Beviljad 2018

4 575

0

1 000

3 575

1 012

142

142

870

0

84

84

-84

415

546

546

-131

3 325

1 369

3 325

0

Åkerboskolan
Beviljad 2017
Höken 8
Beviljad 2017
Kronomagasinet
Beviljad 2017
Utvändig restaurering av magasinsbyggnaden och
garaget. Projektet fortlöper enligt tidplan. Besiktning 201810-01.
Ekbacka DNR 2017/71-298
Beviljad 2018
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Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Sanering och rivning avslutas under augusti månad.
Fönsterbyten påbörjas i augusti och projektet fortlöper
enligt plan och beräknas vara klart till slutet av oktober.
SKL Bostäder Rälla
Beviljad 2017
SKL har gjort en nationell upphandling av bostadshus för
att underlätta för kommunar att bygg hyrselägenheter till
en fördelaktig kostnad. Fullmäktige beslutade i budget
2018 att avsätta budget för att bygga 2 bostadshus i Rälla
respektive Löttorp. I Rälla äger kommunen marken för
investeringen och bygglov är beviljat. Hyreshuset har
avropats under april med byggstart under
november/december 2018. Huset beräknas var klart för
inflyttning vid halvårskiftet 2019 med 10 lägenheter
fördelat på 1or, 2or och 3or. I Löttorp pågår fortfarande
utredning av husets placering.
Summa

16 500

0

2 000

14 500

25 827

2 141

7 097

18 730

6.2 Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Fastigheter upprustning
Beviljad 2018

1 995

0

1 495

500

1 621

1 628

1 628

-7

52

44

44

8

86

0

86

0

100

0

100

0

1 800

2 316

2 741

-941

840

663

840

0

1 250

373

1 250

0

3 200

1 987

3 200

0

200

239

239

-39

275

0

275

0

Servicehus Böda §33/17
Beviljad 2017
Soldalen Hiss §170/17
Beviljad 2017
Styrsystem Åkerbo §179/17
Beviljad 2017
Målning Björkvik §179/17
Beviljad 2017
Ekbacka Tak §179/17
Beviljad 2017
Arbetet avslutas under augusti månad
Fönster Soldalen §179/17
Beviljad 2017
Projektet är färdigställt, inväntar fakturor
Målningsarbete §71/18
Beviljad 2018
Grindstugan är klar och arbetet fortgår i Rälla.
Kronomagasinet §110/18
Beviljad 2018
Förfrågningsunderlag i direktupphandling utskickad V39. 3
V anbudstid.
Sandgatan 32 C §115/18
Beviljad 2018
Tak Ölandslego §132/18
Beviljad 2018
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Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Sporthall borgholm Vent §131/18
Beviljad 2018
2 000

99

76

1 924

450

134

450

0

500

269

500

0

14 369

7 752

12 924

1 445

Projektet beräknas genomföras på hösten 2018.
Förberedande takarbete utförs i augusti.
Ekbacka Pool §149/18
Beviljad 2018
Arbetet med att återställa poolen till ursprungligt skick
pågår enligt plan. Följande delar har ersatts: Filter,
rördelar samt mätutrustning. Kompressorn till
värmesystemet är nästa del som ska ersättas.
Kylaggregat §176/18
Beviljad 2018
Arbetet med att ersätta kylaggregaten i kommunens
fastigheter är färdigställt. Inväntar fakturor
Summa

6.3 Hamnar
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Hamnar
Beviljad 2018

0

0

0

0

16 259

5 118

11 000

5 259

130

130

130

0

16 389

5 248

11 130

5 259

Byxelkroks hamn §284/17
Beviljad 2017
Etapp 1 och 2 är i huvudsak slutförda
Med hänsyn till ändrade förutsättningar har konsulten
(Ramböll) i samråd med kommunen utfört en
vågsimulering, en volymstudie av vågbrytare och en
studie av alternativa pirhuvuden. Sammantaget bedöms
arbetet utgöra en enkel förstudie.
Norra vågbrytaren påbörjas omgående (oktober) och är
färdig (exkl. pirhuvud) under 2018. Material finns i
huvudsak tillgängligt i Gillberga och Rullbacka. Arbetet
utförs med lokal entreprenör inom gällande ramavtal.
Södra vågbrytaren (exkl. pirhuvud) påbörjas i januari 2019
Eventuellt delas arbetet in i etapper, där den yttre delen av
vågbrytaren färdigställs under hösten 2019. Material
bedöms till stor del finnas i Gillberga och befintliga upplag
inom kommunen. Arbetet utförs med lokal entreprenör
inom gällande ramavtal.
Pirhuvuden, 2 st, utförs 2020 som en särskilt upphandlad
totalentreprenad. Projektering utförs under 2019.
Slipen i Böda Hamn §8/18
Beviljad 2018
Projektet är klart och vi inväntar slutfaktura.
Summa

6.4 Övriga investeringar
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Övriga investeringar
Beviljad 2018

2 795

0

1 792

1 003

323

511

511

-188

IT Infrastruktur
Beviljad 2018
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Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Allaktivitetspark Löttorp
Beviljad 2017
Projektet pågår , inne i slutfasen. Konstgräs samt
asfaltering beräknas anläggas V42.

1 300

0

1 300

0

1 300

62

62

1 238

2 000

115

2 000

0

333

0

333

0

173

173

173

0

335

159

335

0

8 559

1 020

6 506

2 053

Dagvatten och dräneringar anläggninges V40. Boulebana
, samlingsplats , grillplats under uppförande.
Allaktivitetspark B-holm
Beviljad 2017
Projektering och utredning vid nytt markområde pågår.
Offentliga Lekplatser §95/17
Beviljad 2017
Projekteringen är genomförd. Första lekplatsen som
kommer att upprustas är Bäckmanska parken.
SWECON ROSY §168/17
Beviljad 2017
Klättervägg §184/17
Beviljad 2017
Amerikaparken §114/18
Beviljad 2018
Omplantering och installation av vattendepåer (Etapp
2)beräknas starta V41.
Viss projektering återstår(växtmaterial). Budget inom ram.
Summa

6.5 Infrastruktur
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Infrastruktur
Beviljad 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

355

116

400

-45

1 700

1 700

1 700

0

1 000

47

523

477

0

51

51

-51

5

12

12

-7

186

70

186

0

Cirkulationsplats Rälla §30/16 KF
Beviljad 2018
Bredbandsstrategi §173/13 KF
Beviljad 2018
Ölandsleden
Beviljad 2018
Gatubelysning §7/16 KF
Beviljad 2018
Laddningsstationer §57/16
Beviljad 2017
Cykelställ §32/17
Beviljad 2017
Asfaltering GC-väg Karlsh
Beviljad 2017
GC väggarna och vissa motveck i asfalten är belagda.
Beläggning på cykelvägarna är avslutat återstår skyltning
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Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

och fordonshinder. Nästa projekt blir att göra färdigt
vägkanterna, motveck mot tomtgränserna.
Marknad o FabrikV §98/17
Beviljad 2017

171

24

171

0

62

115

115

-53

29

0

29

0

1 022

1 024

1 024

-2

70

20

70

0

1 030

1 061

1 061

-31

400

125

400

0

65

0

65

0

900

21

900

0

330

85

100

230

1 500

0

0

1 500

345

0

0

345

9 170

4 471

6 807

2 363

Toppbeläggningen av asfalten återstår
Gatub MarknadV §98/17
Beviljad 2017
Parkering Åkerbo §183/17
Beviljad 2017
Återvinningstation §176/1
Beviljad 2017
Projekt är färdigställt.
Köpingsvik- bad §130/17
Beviljad 2017
Stor-Tullgatan §76/18
Beviljad 2018
Laddning Ekbacka §130/18
Beviljad 2018
Projektet är färdigställt men sista fakturorna inväntas.
Projektet har lett till att det idag finns 4 st nya stolpar av
modellen Ls4 med 2 st 32 kW uttag som är
programmerade med serieladdning. Detta innebär att 8
sycken hemtjänstbilar kan ladda samtidigt och på ett
väldigt effektivt sätt. Ny asfalt är lagd samt ny kantsten.
För att skydda laddstolparna har även påbackningsskydd
gjututs i marken.
Projektet slutfört och anläggningen är i drift.
Asfalt Sandvik §128/18
Beviljad 2018
Nätverk social §150/18
Beviljad 2018
Asfalt Ängsgatan §186/18
Beviljad 2018
Lilla Triangeln
Beviljad 2018
RosfV,HagtV,VikV §174/18
Beviljad 2018
Summa

6.6 Utbildningsförvaltningen
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Utbildningsförvaltningen
Beviljad 2018
Inventarier Slotts café
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Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Beviljad 2018
Möbler Kronomagasinet
Beviljad 2018
Summa

340

147

340

0

440

172

440

0

6.7 Socialförvaltningen
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Socialförvaltningen
Beviljad 2018

0

0

0

0

350

0

350

0

100

0

0

100

450

0

350

100

Larmsystem Ekbacka 5,6
Beviljad 2018
Gardiner Höken
Beviljad 2018
Summa

6.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsprojekt

Investering
splan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

Samhällsbygnadsförvaltningen
Beviljad 2018

0

0

0

0

310

0

0

310

310

0

0

310

Mätutrustning SBN
Beviljad 2018
Summa
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1 Sammanställning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på 1,1 mkr efter september. De största negativa
avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar och kommunstab. Inom
kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in
under året. Årsprognosen är -2,2 mkr. Den post som bidrar till att reducera underskottet är
lägre kostnad än förväntat till gymnasieförbundet beroende på minskat antal 16-19
åringar samt att övriga verksamheter har en budget i balans.
Under perioden har exempelvis följande projekt påbörjats:






Förberedelser inför omorganisationen har påbörjats. Slott- och
Fritidsverksamheten överfördes till ekonomi- och fastighetsavdelningen den 1
juli. Resterande delar förs över till kommunledning per den 1 januari 2019.
Årsplan med budget beslutades i KF i juni och arbetet med verksamhetsplaner
pågår för att beslutas i respektive nämnd under oktober.
Byte av taket Ekbackas äldsta hus (hus 06) har genomförts under sommaren.
Fastigheten har använts under en helg som inspelningsplats för den tyska
filmserien "Inga Lindström".
Komplettering av laddstationer gjorts vid Ekbacka för att möta upp behovet av
utbyte till elfordon. Laddstationer kommer även att placeras vid höken.
Planering och byggstart av kommunens hyreshus i Rälla fortgår. Leveransdatum
är planerat till vecka 14, 2019.

2 Analys av verksamheten
Kultur





Arbetet med att ta fram ny hemsida avseende ljus på kultur, fortsätter och
beräknas vara klar under hösten..
Borgholms bokhandel och Borgholms kommun arrangerar för tredje året i rad
författarafton på Strand hotell.
Borgholm och Mörbylånga kommun (kultur & näringsliv) + Ölands turist deltar
tillsammans med 19 andra kommuner från fem regioner i utbildningen Kulturella
och Kreativa Näringar (KKN).
Kulturförvaltningen arbetar tillsammans med fastighetsavdelningen med
utemiljön på Kronomagasinet/kulturskolan.

Fastighetsavdelning





Byte av taket Ekbackas äldsta hus (hus 06) har genomförts under sommaren.
Fastigheten har använts under en helg som inspelningsplats för den tyska
filmserien "Inga Lindström". Upprustningen av Ekbacka för hemtjänsten mm
påbörjades under april med inflyttning i början av december.
Komplettering av laddstationer gjorts vid Ekbacka för att möta upp behovet av
utbyte till elfordon. Laddstationer kommer även att placeras vid höken.
Utbyggnaden av laddstationer finansieras med hjälp av statsbidrag.
Planering och byggstart av kommunens hyreshus i Rälla fortgår. Leveransdatum
är planerat till vecka 14, 2019 med inflyttning i augusti. Intresset har varit stort
och många har ställt sig i kö för boende i Rälla.

Ekonomiavdelning



Arbete med förvaltningarnas verksamhetsplaner pågår och beslutas i respektive
nämnd i oktober.
Projekt av införande av e-handel pågår.

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Uppföljning september
Borgholms Kommun

3

36



Arbete med en spendanalys av kommunens kostnader pågår.
Deltagande i SKLs projekt "utveckla förplanering av budgetprocess".

IT-avdelning



Under september har vi haft högt tryck på avdelningen till följd av skolstarten.
Beställning av trådlöst nätverk till äldreboenden som behöver vara klart innan
årsskiftet tar anspråk på våra resurser.

Personalavdelning




Ny medarbetarhandbok - klar för lansering
Övergripande personalpolitik framtagen och avstämd i ledningsgrupp och med de
fackliga organisationerna
Presentationer och nedbrytning av kärnvärden pågår

Arbetsmarknadsavdelning




Arbete med GDPR pågår
Projekt 37a har startat.
Arbete pågår med extratjänster till Himmelsberga.

3 Personaluppföljning

Antal
årsarbetare

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Årsarbetare 2017

68,5

66,8

81,6

65,9

80,9

81,8

81,4

88,3

Årsarbetare 2018

78,4

74,8

84,2

80,8

87,3

79,4

57,3

64,7

Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) har varit lägre under juli och augusti på grund av att
Arbetsmarknadsavdelningen är överflyttad till Socialförvaltningen from juli månad.
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Övertid 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

5,50

17,00

4,00

5,58

2,00

1,67

25,75

16,75

17,50

24,58

21,50

30,01

17,09

23,75

54,64

27,19

11,00

2,25

Fyllnadstid 2017
Övertid 2018
Fyllnadstid 2018

6,50

Belastningen på fastighetsavdelningen står för det ökande övertidsuttaget.

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sjukfrånvaro
2017

6,49

7,66

6,09

6,64

4,18

3,58

3,76

3,73

Sjukfrånvaro
2018

4,36

6,58

4,42

3,46

2,04

2,67

2,17

2,56

Sjukfrånvaron har förändrats marginellt jämfört med föregående månad men är dock
lägre än samma period föregående år.
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4 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på 1,1 mkr efter september (årsprognos -2,2
mkr). Lägre kostnader till gymnasieförbundet bidrar till ökat resultat samt även att de
flesta verksamheterna har lägre kostnader än budget.
De största negativa avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar. Under perioden
beslutades en tilläggsbudget inom vinterväghållningen som medför att avvikelsen minskat
jämfört med föregående månad. Inom kommunstaben finns ett övergripande sparbeting
som genom olika åtgärder ska arbetas in under året. Även beslutade bidrag inom
kommunstyrelsen samt hyra för moduler medför till underskottet.
Gata, park och hamnar
Verksamheten har mycket svårt att hålla budget. Generellt har verksamheten lagt mer tid
än överenskommet inom avtalet. Under perioden har nya parkeringsbestämmelser
medfört arbete kring skyltning, bryggor och flottar har börjat att nedmonteras och plockas
in. Under perioden har även gräset börjat växa vilket innebar tid på gräsklipp och i yttre
hamnen har projektering för renovering påbörjats.
Fritid
Fritidsverksamheten har under perioden höga driftkostnader där den största delen beror på
att föreningsbidrag betalats ut, men som på helårsbasis är enligt budget. Även kostnader
för bowlingverksamheten bidrar till underskottet.
Fastighetsavdelningen
Långvarig brist på fastighetsunderhåll leder fortfarande till många akutinsatser och
sommarens höga värmetemperaturer har medfört behov av att investera i fläktar och
portabla klimatanläggningar som en kortsiktig insats.
Kommunstab
Det övergripande sparbeting har ännu inte arbetats in och tillsammans med högre
personalkostnad är budgeterat leder till periodens underskott.
Övriga verksamheter har i stort sett en budget i balans. Där överskottet inom
ekonomiavdelningen till stor del beror på att implementering av e-handel ännu ej
fakturerats fullt ut samt upphandling av kommunens försäkringar. Inom IT-avdelningen
har vite begärts för försenad leverans av svartfiber vilket medför högre intäkter. De
största skillnaderna mellan periodens resultat och årsprognos är främst att underskottet
inom gata och park och kostnad för moduler fortsätter att öka även under kommande
månader samt att kostnader inom integration kommer tillkomma för planerade aktiviteter.

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

520

752

-233

-246

59 090

58 001

1 088

2 445

1 656

1 316

340

44

11 185

14 014

-2 829

-5 469

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Kultur

1012

Gata, park och
hamnar

1013

Fritid

6 389

7 165

-776

-736

1015

Fastigheter

2 738

3 131

-393

347

1016

Fastighetsfunktion

6 578

7 684

-1 106

-1 369
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

1100

Kommunstab

4 602

5 478

-876

-904

1110

Ekonomiavdelning

5 863

4 865

998

670

1112

IT- avdelning

559

371

188

637

1120

Personalchef

6 237

5 048

1 189

882

1142

Arbetsmarknadsavd

4 483

3 343

1 139

1 082

1200

Sommarlovsaktivteter

0

0

0

0

1202

Samordningsförbundet

0

0

0

0

1204

Integration

20

-3 770

3 790

2 549

1206

Tidiga insatser § 37a

0

0

0

0

1800

Statsbidrag flyktingar

490

1 935

-1 446

-2 111

110 406

109 333

1 073

-2 179

Summa

5 Åtgärder
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 en 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
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.
Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning
Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
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40 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-09

284-302

§ 286

Dnr 2018/128-041 KS

Reviderade budgetramar 2019
I tjänsteskrivelse 2018-10-04 föreslår ekonomiavdelningen att tidigare beslutade budgetramar förändras.
Beslutsunderlag
Efter att budgramar beslutats av kommunfullmäktige i juni har följande justeringar gjorts:
- omfördelning av teknisk service, det vill säga kost, lokalvård och transport.
- omfördelning av driftkostnader för verksamhetslokaler.
- effekter av beslutad omorganisation.
- effekter av lönerevision.

Socialnämnd
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Revision
Överförmyndare
Allmänna val

Budget enl
beslut

Reviderade
ramar 2019

294 951
146 706
177 519
13 668
1 526
682
960
350
636 362

297 620
154 614
181 618
519
682
960
350
636 362

Kommunfullmäktige har 2018-06-18 § 139 delegerat till kommunstyrelsen att
besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna föreslagna förändringar avseende tidigare beslutade ramar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

41 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 289

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-09

284-302

Dnr 2018/208-311 KS

Reservation av medel för asfaltering, budget 2019-2027
I tjänsteskrivelse 2018-09-13 föreslår kommunledningskontoret att reservera medel för asfaltering i budget 2019-2027.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 168 att anvisa medel för inköp av
gatuunderhållsprogrammet RoSy vari ingår inventering och skadereglering av
vägar, val av vägar för skadereglering, kontroll av vägdatabank, ekonomi- och
budgetberäkning.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-11 redovisades
underhållsprogrammet med genomförd inventering och skadereglering samt
förslag på kommande åtgärder och budget för att hålla kommunens gator i acceptabelt skick. Förslaget innebär att kommunen reserverar 2,5 mkr/ år för asfaltering/beläggningsåtgärder och att asfalteringarna sker löpande efter det
framtagna förslaget.
Bedömning
För att kunna hålla vägarna där kommunen är väghållare (Borgholm och Rälla) i gott skick, bör medel anvisas i budget enligt i förslaget.
För att möjliggöra delegation av besluten om asfaltering av de olika objekten
enligt framtagen priolista bör posten även finnas med i kommunstyrelsens internbudget.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

budgetera 2,5 mkr årligen i investeringsbudget från år 2019 till år
2027 för asfaltering/beläggningsarbeten.

att

införa posten asfaltering/beläggningsarbeten i kommunstyrelsens internbudget för att möjliggöra delegation av besluten.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AB

STRATEGISKT
UNDERHÅLL AV
ASFALTSBELAGDA
GATOR OCH GC
BORGHOLMS KOMMUN

1
2018-05-09
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Nyckeltal Borgholms kommun
Gator:
Längd:

39 km

Yta:

269 945 m2

GC:
Längd:

12 km

Yta:

32 120 m2

Vägkapitalvärden för asfaltsbelagda vägar
Vägkapital
Maj 2018(nuvärde):
Vägkapital
Nyvärde:

63 milj kr
78 milj kr

Underhållsbehov 2018:

4,2 milj kr

Vägkapitalvärde för övriga beläggningar
Vägkapital
Maj 2018 (nuvärde):

3 milj kr
2

SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AB

2018-05-09

44

Investeringsbehov - Asfalt

3
SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AB

2018-05-09

45

Vägkapitalutveckling
(Konsekvensanalys)

4
SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AB

2018-05-09
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Beräknad restlevnadstid

5
SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AB

2018-05-09
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-10-21

2018/128 041-041

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse med förslag att godkänna kommunstyrelsens
verksamhetsplan inför 2019.
Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan
inför 2019
Ärendebeskrivning
Årsplan med budget 2019 och plan 2020-2021 beslutades av
kommunfullmäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive
nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget,
verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.
Av verksamhetsplanen framgår
- budgetramen 154 614 tkr som fördelats ut per kommunstyrelsens
verksamheter, internbudget.
- nämndens mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- inter styrning och kontroll.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan

Ekonomiavdelningen

Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
IT-avdelningen
Kommunledning

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan med
budget 2019 samt plan
2020-2021
KS: 2018-10-30 § XXX
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Kommunens verksamheter
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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
1.1 Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens
operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning
och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av
kommunens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till
beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.
Budgetram 2018

148 613 tkr

Budgetram 2019

154 614 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic

Förvaltningschef

Jens Odevall

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren
Inför 2019 beslutades en omorganisation som medförde följande förändringar:





Kommunstyrelsens förvaltning benämns kommunledningsförvaltning
Budget för samtliga verksamhetsområden inom
samhällsbyggnadsnämnden flyttades till kommunledningsförvaltningen,
förutom nämndsledamöternas arvoden och ersättningar.
Samhällsbyggnadsnämnden ersätts av miljö- och byggnadsnämnd.
Arbetsmarknadsavdelningen flyttas till socialförvaltningen och ingår
därmed i socialnämndens budget.

Inför budget 2019 utökades kommunstyrelsens ram med 1 800 tkr till
gymnasieskolan. Efter förhandling med övriga medlemskommuner blir
kommunens kostnad samma nivå som föregående år. Samtidigt beslutade Ölands
kommunalförbund att öka räddningstjänstens budget för att klara framtida
bemanning. Denna liksom övriga kostnadsökningar hanteras inom
kommunstyrelsens ram.
(tkr)

Budget 2019

Gymnasieskola

1 800

Plan 2020

Plan 2021
0

0

1.3 Verksamhet
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningen omfattar verksamheterna, kommunledning,
ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning, tillväxtenhet, administration,
miljöavdelning, plan- och byggavdelning och integration.
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Borgholms slott
Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av Statens
Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.

1.4 Budget per ansvar
Budget_2019
Total
1000

Kommunfullmäktige

713 550

1010

Kommunstyrelse

76 820 208

1012

Gata, park och hamnar

12 997 905

1013

Fritid

7 422 778

1015

Fastigheter

4 347 209

1016

Fastighetsfunktion

9 378 940

1100

Kommunstab

5 556 685

1101

Administration

6 326 879

1102

Servicecenter

1 607 684

1105

Tillväxtenhet

8 235 892

1110

Ekonomiavdelning

7 335 353

1112

IT- avdelning

1 070 715

1120

Personalchef

8 187 886

1130

Plan- och byggenhet

1135

Miljöenhet

3 196 212

1139

Bostadsanpassning

1 514 928

-98 824

Summa

154 614 000

1.5 Verksamhetsinvesteringar
Budget_2019
1

Kommunstyrelsen

4001

Extern webb

500

4002

Office

150

4003

Drönare

60

Summa

710

Plan_2020

Plan_2021

400

400

400

400

1.6 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs.
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås
Kommunstyrelse
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www.borgholm.se
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samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för
kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan
med aktivitetsplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.

Medborgare
Kommunfullmäkti
gemål

Borgholms
kommun ska
genomsyras av
öppenhet,
delaktighet,
inflytande och lika
möjligheter.

Nämndens mål

Medborgarens väg
in ska vara enkel
och tydlig

Nyckeltal
Nöjd-InflytandeIndex

75

Hur god är
kommunens
webinformation till
medborgarna

80

Aktiviteter

Införa ny extern hemsida
Införa e-förslag
Utveckla "en väg in"

Medborgaren
känner sig delaktig i
kommunens
utveckling

Hur väl möjliggör
kommunen för
medborgarna att
delta i kommunens
utveckling?

Borgholms
kommun ska ha
flest nystartade
företag i länet

Kommunstyrelse
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60

Ta fram en
guide/handlingsplan för
medborgardialog
Antal nya företag
som har startats
per 1 000 invånare i
kommunen

Borgholms
kommun ska
tillsammans med
företagare och
myndigheter
arbeta för nöjdare
företagare som blir
fler.

Målvärd
e

5,2

Ta fram detaljplaner och
byggklar mark för
företagsetableringar
Tillsätta LOTS-funktion
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Senast 2022 ska
kommunen nått
topp 50 i Svenskt
näringslivs ranking
av företagsklimatet

Kommunens verksamheter

Nyckeltal

Ska vara bland de
200 bästa inom
svenskt näringslivs
ranking inom det
lokala
företagsklimatet

Målvärd
e

Aktiviteter

200

Fortsätta med
företagssafaris.
Tydlig och enkel
information om planerade
och pågående
upphandlingar

Senast 2022 ska
kommunen nått
topp 3 i jämförelse
med kommuner
med dominerande
säsongsvariationer
i svenskt
näringslivs ranking
av företagsklimatet

Senast 2022 ska
kommunen nått
topp 25 i SKLs
undersökning av
myndighetsverksa
mheten.

Borgholms
kommun ska
skapa goda
förutsättningar för
att leva, verka och
bo i hela
kommunen året
runt.

Skapa god
kommunikation
med kommunens
medborgare och
andra
servicefunktioner

Ska vara bland de
200 bästa inom
svenskt näringslivs
ranking inom det
lokala
företagsklimatet

200

Förstärka samarbetet
med Ölands turism.
Sammanfattande
omdöme om
kommunens
service för
företagen

70

Utveckla
medarbetarutbildning så
att alla lär sig att se till
helheten.
Andel av
medborgarna som
tar kontakt med
kommunen via
telefon som får ett
direkt svar på enkel
fråga

50

Andel ärenden som
inkommer via etjänst

50 %
Införa plattform för etjänster
Införa en app för
hänvisning
Utveckla servicecenter

Borgholms
kommun ska skapa
möjlighet för fiber
till samtliga
medborgare

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Minst 75 % av
kommunens
hushåll ska ha
möjlighet att
ansluta sig till fiber.

75 %

Revidering av strategioch handlingsplan i
enlighet med digitala,
regionala agendan
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan
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Kommunens verksamheter

Organisation
Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Nyckeltal

Målvä
rde

Andel tjänster som
annonseras inom
kommunledningsför
valtningen är på
100 %

100 %

Andel
verksamheter som
har mål och
handlingsplan
avseende
jämställdhet och
mångfald.

100 %

Aktiviteter

Förbättra
Medarbetarindex
mot fg mätning
Borgholms
kommun ska vara
en attraktiv
arbetsgivare där
medarbetarna
bidrar till utveckling

Medarbetarna är
nöjda med sin
arbetssituation
genom delaktighet,
engagemang och
personlig utveckling

Förbättra Ledarindex mot fg
mätning
Kommunens totala
sjukfrånvaro

5%
Skapa digital arena för
gemensam
bemanningsplanering
Ta fram mål och
handlingsplan för
jämställdhet
Genomföra årlig
medarbetarundersökning
Införande av chefsdagar
Följa upp handlingsplaner
utifrån
medarbetarundersökning
2018.

Varje medarbetare
ska ha haft målresultat och
lönedialog med
tillhörande
utvecklingsplan
Borgholms
kommuns ska vara
en effektiv och
ändamålsenlig
organisation

Verksamheten är
effektiv och
ändamålsenlig

Kartlaggning av
kommunens
processer

100 %

5

E-blomlådan,
förbättring mot fg år
Stödfunktion: Löpande
information och utbildning till
samtliga chefer avseende
mål- resultat och
löneprocess
Ta fram en
lokalförsörjningsplan

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Kommunens verksamheter

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter
Förbättra kommunens
huvudprocesser
Inspirationsdagar,
implementering av
digitaliseringsstrategin

Hållbarhet
Kommunfullmäkti
gemål
Borgholms
kommun ska vara
en förebild och
bidra till en
ansvarsfull
samhällsutveckling
.

Verksamheterna i
Borgholms
kommun ska
bedrivas utifrån
god ekonomisk
hushållning,
långsiktighet och
stabilitet.

Nämndens mål

Verksamheten ska
arbeta för minskad
användning av
fossila bränslen

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

Andel flygresor i
förhållande till
annat res-sätt.
Andel miljöbilar

35
Införa klimatkompensering
Övergång till fossilfria
transporter

Verksamheten ska
arbeta för att
bibehålla alternativt
öka arealen
våtmarker och
ängsmarker

Andel våtmarker
och ängsmarker
bibehålls eller ökar

Verksamheterna
ska ha
energieffektiva
fastigheter

Minskad
energianvändning

Verksamheterna
ska bedrivas
kostnadseffektivt

Pollineringsprojekt

Kartlägga möjlighet till
solpaneler
Referenskostnad
för verksamheter
inom
kommunstyrelsens
område
Ökad avtalstrohet
jämfört med
föregående år
Delta i SKLs "Att utveckla
budgetprocessen"

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden
Styrelsen utvecklas inom flera områden och kommande framtida utmaningar är
bland annat ett fortsatt förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och gott
bemötande mot kommunens medborgare, ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter samt aktivt medverka till att kommunens bostadsförsörjning
utvecklas. För att klara det kommunala välfärdsuppdraget krävs en ökad
samverkan i olika former med främst grannkommunen oaktat hur kommunerna
beslutar om en eventuell kommunsammanslagning. Styrelsen behöver också
utveckla arbetet och ta fram olika åtgärder för att säkra den framtida
kompetensförsörjningen
Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Kommunens verksamheter

Ny fastighetsstrategi har antagits och arbetet med att ta fram en
lokalförsörjningsplan pågår för att möta verksamhetens framtida behov. Det är
även fortsatt planering för ökat renoveringsbehov av kommunens
verksamhetslokaler, för att följa med i utveckling inom miljö- och
energieffektivisering, parallellt med omfattande investeringar inom infrastruktur
och hamnar.
Förvaltningen fortsätter även med att arbeta för god planering och beslutsunderlag
från kommunens stabsfunktioner. Det pågår ett förbättringsarbete där det ingår att
ge bättre struktur för kommunens ärendehantering och skapa förutsättningar för
digitalisering av flödena.

1.8 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:







Arbetet sker mot uppsatta mål
Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Minimera risker, säkra system och rutiner
Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
Bevaka att fastställda styrdokument följs

Ekonomi
Process

Risk

Riskvärde

Vidare
hantering

Till
internkontrollplan

Granskning

Risken att
verksamheten
betalar för felaktiga
produkter/tjänster.

Inköp

Riskbeskrivning
Flera personer
beställer
varor/tjänster och de
är inte samma som
mottagningsattestera
r vilket skapar
osäkerhet kring vad
som betalas för
kontra vad som
levererats.
Konsekvens
Att verksamheterna
betalar för något som
inte levereras vilket
kan leda till
ekonomiska
konsekvenser.
Antingen genom att
verksamheten
betalar för felaktiga

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6

Gransk
ning

Ja

Kontroll av att
mottagningsattestan
t/inköpsansvarig har
rutiner för inköp
genom stickprov.
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Process

Risk

Kommunens verksamheter

Riskvärde

Vidare
hantering

Till
internkontrollplan

Granskning

produkter/tjänster
eller att
föreningsavgifter
uppstår på grund av
att ingen tar ansvar
för fakturan.
Risken att
verksamheten
belastas av
förseningsavgifter.
Riskbeskrivning
Ekonomiska
konsekvenser.
Konsekvens
Att verksamheten
betalar onödiga
kostnader för
levererade varor och
tjänster på grund av
att
mottagningsattestant
är omedveten om
beställning.

Handkassor/
kontanta
medel

Risken att
kontanta medel
hanteras på ett
felaktigt sätt
Konsekvens
Kontanta medel
redovisas inte
korrekt.

Sannolikhet
3. Trolig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9

Gransk
ning

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6

Ja

Kontroll av
inköpsorganisation
samt kostnader för
förseningsavgifter

Gransk
ning

Ja

Kontroll genom
kartläggning av
kommunens
kontanthantering.

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig
Riskvärde
8

Gransk
ning

Ja

Kontrollera
avtalstroheten

Sannolikhet
3. Trolig

Gransk
ning

Ja

Kontroll av inom
vilka kategorier

Risken att
Borgholms
kommun begår
avtalsbrott
gentemot
leverantörer

Upphandling

Riskbeskrivning
Om kommunen inte
följer avtalen och gör
inköp hos en
leverantör som inte
är avtalad kan
skadestånd utgå.
Konsekvens
Ekonomiska
konsekvenser till följd
av skadestånd.
Försämrad
trovärdighet
gentemot
leverantörer.
Risken att
Borgholms

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Process

Risk

kommun som
helhet överstiger
beloppsgränsen för
direktupphandling.

Kommunens verksamheter

Riskvärde

Vidare
hantering

Till
internkontrollplan

Konsekvens
4. Allvarlig
Riskvärde
12

Granskning

inköp görs där
värdet överstiger
beloppsgränsen.

Riskbeskrivning
Risk att tvingas
betala
skadeståndsavgift.
Konkurrensverket är
kontrollfunktion.

HR
Process

Risk

Riskvärde

Vidare
hantering

Till internkontrollplan

Granskning

Risken att
information sprids
utanför
organisationen

Sekretess

Riskbeskrivning
Känslig information
sprids inom och utom
organisationen.
Konsekvens
Att inte samtliga
medarbetare har
skrivit på
sekretessavtal samt
inte är medvetna om
vilken information
som är relevant.

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekven
s
4. Allvarlig
Riskvärde
8

Gransk
ning

Ja

Kontrolleras
genom att ta fram
listor på de som
saknas
sekretessavtal och
meddelar chefen i
de fall det saknas

Sannolikhet
3. Trolig
Konsekven
s
3. Kännbar
Riskvärde
9

Gransk
ning

Ja

Kontroll av
avvikelse mot
lönerapportering.

Risken att
kommunen betalar
ut för mycket lön

Redovisning
av frånvaro

Riskbeskrivning
Risk att felaktig lön
betalas ut på grund
av att frånvaro inte
registreras korrekt.
Konsekvens
Ekonomiska och
sociala konsekvenser
på grund av att
felaktig lön betalas ut
samt att statistik för
sjukfrånvaro blir
missvisande och
även att eventuella
rehabiliteringsåtgärd
er uteblir.

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Kommunens verksamheter

IT
Process

Risk

Riskvärde

Vidare
hantering

Till internkontrollplan

Granskning

Risken att
nätverket inte
fungerar

Nätverk

Riskbeskrivning
Ingen kommer åt
sina
verksamhetssystem.
Konsekvens
De centrala
nätverksfunktionerna
ligger nere i
serverrummet.
Risken att
Backup för lagring
är ur funktion
Riskbeskrivning
Primär lagring måste
ersättas av backup
som inte heller
fungerar

Ja

Kontrollera
duplicerade
enheter, hur kan vi
utnyttja
Mörbylångas
serverrum. Kontroll
av loggar.

Ja

Kontrollera
tillsammans med
systemförvaltare att
testa återläsning av
backuperna

Gransk
ning

Ja

Kontrollera
skyddet mot
översvämning i
serverrummet.

Vidare
hantering

Till internkontrollplan

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig
Riskvärde
8

Gransk
ning

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig
Riskvärde
8

Gransk
ning

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig
Riskvärde
8

Serverrum
Risken att
lagring, servrar och
nätverk är ur
funktion
Riskbeskrivning
Brand eller
översvämning, inga
verksamhetssystem
är tillgängliga.

Informationssäkerhet
Process

GDPR

Risk

Risk att
personuppgifter
inte hanteras på rätt
sätt

Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Riskvärde

Sannolikhet
2. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig
Riskvärde
8

Gransk
ning

Ja

Granskning

Kontroll av att
det inte skett
personuppgiftsincid
enter.
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§187

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-27

§§ 179 - 198

Dnr 2017-001503

Timtaxa enligt Miljöbalken respektive
Livsmedelslagen, 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar SKL:s redovisade höjda Prisindex
kommunal verksamhet (PKV) för 2019 gällande timtaxa för tillsyn och
prövning enligt Miljöbalken. Timtaxa för tillsyn och prövning enligt
Miljöbalken blir efter höjning enligt (PKV) 910:- per timme samt 1020:- för
kontroll enligt Livsmedelslagen. Beslutet gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Timtaxorna för tillsyn enligt miljöbalken och motsvarande enligt
livsmedelslagen, utgår från timavgift som är beräknad enligt Sveriges
kommuners och landstings modell (SKL). Taxan för Miljöbalkens och
Livsmedelslagens område reviderades för 2017 och antogs av
samhällsbyggnadsnämndens 2017-10-26 §247.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förvaltningen att på ett lättfattligt sätt
upplysa kunden om taxan, antingen på hemsidan eller på fakturan.

Bedömning
För 2019 har SKL redovisat en ökning inom kommunal verksamhet med 2,7
%. Enligt kommunfullmäktiges beslut, får samhällsbyggnadsnämnden
besluta att höja fastställd timtaxa med förändringen i ”Prisindex kommunal
verksamhet” (PKV).
Timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken blir efter höjning enligt
(PKV) 910:- per timme samt 1020:- för kontroll enligt livsmedelslagen.
Som en jämförelse i Kalmar län vad Borgholms kommun debiterar, se tabell
nedan:
Sverige 2017
Medelvärdet
Högst (Lycksele)
Lägst (Värnamo, Ödeshög,
Degerfors)

Kommuner i Kalmar län 2018
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred-Vimmerby
Högsby-Mönsterås

Timtaxa ordinarie
kontroll
1035
1433
750
Timtaxa ordinarie
kontroll
994
885
1037
840
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer
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§§ 179 - 198

Kalmar
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Västervik

927
1039
1103
856
867
1045

Konsekvensanalys
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i september
månad. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas
för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i
fasta löner och priser.
SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas
kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna
beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Beslutsunderlag
SKL:s prisindex kommunalverksamhet, PKV-20180427

Beslutet skickas till
Beslutet översändes till kommunfullmäktige, Borgholms kommun för
kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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2018-04-27

PKV

Prisindex kommunal verksamhet
PKV
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad*

3,7

3,6

3,1

2,9

3,5

3,5

Övrig förbrukning**

0,7

2,9

2,1

2,3

2,6

2,7

2,7%

3,4%

2,8%

2,7%

3,2%

3,2%

Prisindex kommunal verksamhet

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt.
För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018 och 2020 (inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 resp 0,2 procentenheter dessa år.

1 (1)
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Dnr 2017-001503

Taxa Plan- och bygglagen (PBL), ändring
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny
delavgift i tabell 16 Plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av Borgholm kommuns Plan- och bygglovtaxa med mindre
korrigeringar utifrån SKL´s Plan- och bygglovtaxa 2011. Dessa förändringar
medför inga höjningar av taxan, tvärtom. Samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslår nämnden att anta ny delavgift i tabell 16 Rivningslov inklusive
startbesked för enklare byggnader mindre än 25 m² (plan- och
bygglovstaxan).

Ärendet
Ny delavgift i tabell 16 ”Rivningslov inklusive startbesked för enklare
byggnader mindre än 25 m²”. En ny intervall införs då avgiften enligt
nuvarande taxa blir väldigt hög för alla mindre lovpliktiga byggnader som får
rivningslov.
Med nuvarande taxa är avgiften 4550:- för alla byggnader upp till 250 m².
Med föreslagen taxa blir avgiften 2275:- för byggnader upp till 25 m².

Konsekvensanalys
Med dessa förtydliganden och tillägg får vi en förbättrad och mer komplett
taxa vilket skapar en mer rättssäker handläggning och debitering. Med
nuvarande taxa är avgiften 4 550:- för alla byggnader upp till 250 m² men
med föreslagen taxa blir avgiften 2 275:- för byggnader upp till 25 m².

Beslutsunderlag
Borgholm kommuns Plan- och bygglovtaxa, antagen av KF 2017-11-20
§180.
Tjänsteskrivelse 2018-09-17

Beslutet skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige, Borgholms kommun
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Linda Wimmergren
Linda.wimmergren@borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-09-17

2017-1503

Ert datum

Er referens

Justering i taxan enl Plan- och bygglagen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny
delavgift i tabell 16 Plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av Borgholm kommuns Plan- och bygglovtaxa med mindre
korrigeringar och vissa tillägg utifrån SKL´s Plan- och bygglovtaxa 2011.
Dessa förändringar medför inga höjningar av taxan.

Beslutsunderlag
Borgholm kommuns Plan- och bygglovtaxa, antagen av KF 2017-11-20
§180.

Ärendet
Ny delavgift i tabell 16 ”Rivningslov inklusive startbesked för enklare
byggnader mindre än 25 m²”. En ny intervall införs då avgiften enligt
nuvarande taxa blir väldigt hög för alla mindre lovpliktiga byggnader som får
rivningslov.
Med nuvarande taxa är avgiften 4550:- för alla byggnader upp till 250 m².
Med föreslagen taxa blir avgiften 2275:- för byggnader upp till 25 m².
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N

Rivning

HF

Enklare byggnader < 25 m2

50

< 250 m2 BTA

100

250-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400

Konsekvensanalys
Med dessa förtydliganden och tillägg får vi en förbättrad och mer komplett
taxa vilket skapar en mer rättssäker handläggning och debitering. Med
nuvarande taxa är avgiften 4 550:- för alla byggnader upp till 250 m² men
med föreslagen taxa blir avgiften 2 275:- för byggnader upp till 25 m².
Beslut ska skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige
Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

sbn@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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Borgholm Energi AB
2018-10-10

§ 164

Dnr 2018/49

Budget 2019 Borgholm Energi

Taxor 2019 för Återvinning och avfall
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den nya
taxemodellen för Återvinning och avfall för 2019.
2. Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta oförändrad total taxenivå
för både Återvinning och avfall samt VA.

Dagens sammanträde
Catherine Hevelius och Carolina Grandin förklarar och föredrar ärendet förslag till taxor
och budget för 2019 för Återvinning och Avfall.
Styrelsen ber om vissa justeringar i dokumenten och Catherine Hevelius ombesörjer detta
innan vidare handläggning hos Kommunstyrelen.

Beslutsunderlag
Taxor och budget 2019: Återvinning och avfall
PM med ändringar och analyser beskrivna i texten
Förslag till Avfallstaxa 2019
Kopia av Förslag till Avfallstaxa 2019 med beskrivningar av ändringar

Skickas till
Kommunstyrelsen för vidare beslutshantering
Annika Hermansson, ekonomichef
Catherine Hevelius, chef för Återvinning och Avfall
Markus Wertwein Ros, VA-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

72
1
PM till förslag ”Borgholm kommuns Avfallstaxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet, Gäller från och med 2019-01-01”
I detta PM beskrivs förändringar i taxeförslag till 2019. Beskrivningen är upplagd utifrån
strukturen i förslaget till ny taxa. Endast berörda kapitel finns med här.

Allmänt, som inte faller in under punkterna nedan

Strukturen ändras i taxan, med uppdelning för en- och tvåbostadshus respektive
flerbostadshus och verksamheter. Därmed blir det tydligare vad som gäller för olika
typer av kunder.
Nya tilläggstjänster har försetts med en avgift som bedöms vara rimlig i nuläget.
Nyttjandegraden och därmed intäkten på dessa tjänster är svår att bedöma i förväg.
Punkt om beslut om indexreglerade avgifter har tagits bort. Det är inte aktuellt under de
närmaste åren, eftersom Borgholm Energi avser föreslå ytterligare ändringar och därför
kommer taxan att fastställas av kommunfullmäktige varje år.

Justering, till flera av punkterna nedan

Viktavgiften för avfall i sopkärl som inte hör till containerabonnemang, sänks till 3,35 kr
per kilo, vilket är en minskning med ca 11 %. Det är ett steg på vägen att börja styra mot
utsortering av matavfall och beräknas ge det resultat som beslutats i Borgholm Energis
styrelse: att taxan 2019 totalt inte ska ge mer intäkt än 2018.

2. Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

För en- och tvåbostadshus har alternativet med 660 liters kärl tagits bort. Det används
inte av dessa kunder idag och ett enskilt hushåll bör inte ha behov av så stort kärl. För
en- och tvåbostadshus i samfällighetsföreningar finns möjligheten kvar att använda 660
liters kärl.
I sommarabonnemanget föreslås att det ska ingå två extra hämtningar. Syftet är att
anpassa sommarabonnemanget efter de behov som finns, så att inte
åretruntabonnemang beställs i onödan. Taxan höjs därmed mer för
sommarabonnemang än för åretruntabonnemang. I nuvarande taxa har
sommarabonnemangen lite olika nivå i förhållande till åretruntabonnemangen. När
denna nivå likställs mellan sommarabonnemangen blir höjningen i procent något olika
för olika sommarabonnemang.
”Extra hämtning inom ordinarie tur” namnändras till ”extra hämtning inom 14 dagar”.
Denna tjänst används främst av fritidshus utanför sommarsäsongen. De kan då beställa
hämtning och kärlet töms när hämtningsfordonet är i området för ordinarie tömning
hos året-runt-boende.
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3 Hushållsavfall från flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och
verksamheter
3.2 Hämtning av restavfall i container eller underjordsbehållare och
matavfall i kärl
Avgift för container delas upp i storlekarna 3, 6 och 8 kbm.
Idag finns ett separat taxebeslut för matavfallskärl 140 l. Avgift för matavfall i separat
140 l kärl lyfts in i samma taxedokument som övriga taxor. För kunder med container
ges möjlighet att ha separat kärl för matavfall för att möjliggöra utsortering av matavfall,
eftersom avfall från containrar förbränns utan föregående optisk sortering.
Hämtningsfrekvens 14 dagar bibehålls för matavfall. Inom ramen för gällande
entreprenadavtal kan inte tätare hämtningsintervall erbjudas. Behov av mer frekvent
tömning hanteras därför med extra tömningar tillsvidare. Viktavgift för matavfall sätts
till samma avgift som för container. Eftersom grundavgift tas ut för containern, tas
endast hämtningsavgift ut för matavfallskärlen.
Avgift för sorterat abonnemang container, där ett matavfallskärl ska ingå, höjs med
hämtningsavgift för matavfallskärl.
Att avgiftshöjningen i procent för vippcontainer blir något högre för
sommarabonnemang än för helårsabonnemang, beror på att kostnaden för ett
matavfallskärl lagts på befintliga avgifter, vilket slår lite olika i procentuell höjning.
Avdrag på avgiften för kunder som själva äger container läggs som ett fast avdrag
beroende på tidsperiod. Idag beror avdraget på antal tömningar per år, men hyran är
enbart beroende av tidsperioden som kunden använder containern. Avdrag för egenägd
container sänks till självkostnadsnivån för tillhandahållande av container via
entreprenören. Styrning bör ske till att kunderna använder entreprenörens containrar,
så att entreprenören råder över containrarnas skick och säkerhet.
Hämtningsavgiften för avfall i underjordsbehållare, lastväxlarflak och
liftdumpercontainer höjs för att inkludera ett matavfallskärl.
Avgift för borttagning av container sänks till samma nivå som utställning av container.
3.3 Hämtning av osorterat avfall i container eller underjordsbehållare
Avgift för container delas upp i storlekarna 3, 6 och 8 kbm.
Tanken att det ska vara dyrare med osorterat avfall jämfört med totala kostnaden för
container + matavfallskärl. Syftet är att styra mot utsortering av matavfall och motverka
att fel sorts avfall läggs i containrarna. Skillnaden i avgift för sorterat – osorterat är i
detta förslag 16 %. Därmed hamnar höjningen för osorterat abonnemang container runt
20 % jämfört med taxa 2018. Längre abonnemang får en något högre total procentuell
höjning än kortare abonnemang.
Avdrag på avgiften för kunder som själva äger container läggs som ett fast avdrag
beroende på tidsperiod. Idag beror avdraget på antal tömningar per år, men hyran är
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enbart beroende av tidsperioden som kunden använder containern. Avdrag för egenägd
container sänks till självkostnadsnivån för tillhandahållande av container via
entreprenören. Styrning bör ske till att kunderna använder entreprenörens containrar,
så att entreprenören råder över containrarnas skick och säkerhet.
För underjordsbehållare och lastväxlarflak är tanken även här att det ska vara dyrare
med osorterat avfall jämfört med totala kostnaden för motsvarande behållare +
matavfallskärl. Syftet är att styra mot utsortering av matavfall och motverka att fel sorts
avfall läggs i behållarna Skillnaden i avgift för sorterat – osorterat är i detta förslag 16 %.
Därmed hamnar höjningen för osorterat abonnemang runt 20 % jämfört med taxa
2018.
Avgift för borttagning av container sänks till samma nivå som utställning av container.
3.4 Tillfälliga arrangemang/evenemang
Avgift för kärl vid tillfälliga arrangemang höjs, om mer än ett kärl sätts ut. Avsikten är att
börja närma taxan mot kostnadstäckning för denna tjänst. Tjänsten är i dagsläget
nästan obefintligt använd.
Skillnad i avgiftshöjning i procent för extra hämtning beror på avrundning av siffrorna.

4 Särskilda avgifter och tilläggstjänster vid hämtning av mat- och restavfall
eller osorterat avfall
4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck
Texten förtydligas för extra hämtning gällande inom vilken tid från beställning som
hämtning sker. Det har varit otydligt tidigare om dagen då beställning görs ska räknas
in, när det står att hämtning sker inom tre arbetsdagar.
Skillnad i avgiftshöjning i procent för extra hämtning beror på avrundning av siffrorna.
Avgift för bomkörning införs när beställning av extra hämtning har gjorts, men kärlet är
inte utställt när hämtningsfordonet kommer.
4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande
Ny tjänst införs för att dra fram och ställa tillbaka kärl tillfälligt vid enstaka hämtningar,
avsedd främst för att underlätta för fritidshusboende efter vistelse på fastigheten, när
ingen bor på fastigheten när det är dags för hämtning av avfall och en längre tid
därefter.
Ny avgift för felvänt kärl, när fastighetsägare efter flera uppmaningar struntar i att ställa
kärlet rätt.
Avgiften för ”gångväg” - avstånd – höjs tydligt för avstånd över 10 meter i syfte att styra
mot att denna tjänst bara används när den verkligen behövs.
Avgift för upplåsning och/eller öppning av dörr, grind eller dylikt sänks i förhållande till
gällande taxa, där detta kostar detsamma som ett gångavstånd.
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Avgift för lås på sopkärl läggs som avgift per kärl istället för per hämtning. Tjänst med
låst kärl finns redan och är främst avsedd för kunder vars kärl står allmänt tillgängliga
hela tiden på den plats där sopbilen stannar och tömmer kärlet. Detta innebär att den
föreslagna avgiftsnivån gör denna tjänst billigare jämfört med nuvarande taxa.
4.4 Reservtaxa
Avgift för till exempel underjordsbehållare saknas i nuvarande taxa. Reservtaxan
kompletteras med volymtaxa för samtliga tjänster för att hämta mat- och restavfall.
Avgiftshöjningen för vippcontainer 8 kbm ser hög ut för att den jämförs med nuvarande
avgift för 6-8 kbm container. Avgiften är låg i förhållande till vad kunden skulle betala i
normalfall, vid normal tömning.
4.5 Specialfordon
Avgift införs för specialfordon där ordinarie hämtningsfordon inte kan eller får köra.
Detta är ett av många steg i arbetet med att åtgärda svåra hämtställen. Föreslagen avgift
är ett steg på vägen för att styra mot att kunderna åtgärdar dåliga
hämtningsförhållanden, så att hämtning kan ske med ordinarie fordon.
4.6 Byte av behållare och trasig behållare
Ny avgift införs för byte av container, t.ex. för att byta storlek. För byte av kärl finns
redan en sådan avgift och det är rimligt att containrar har motsvarande avgift.
Avgiften för byte av skadat kärl eller annan storlek på kärl sänks betydligt. Avsikten med
lägre kostnad för att byta kärlstorlek är att kunderna ska ha rätt kärl för sina behov,
vilket bland annat bedöms medföra lägre entreprenadkostnad. För byte av skadat kärl
är bevisbördan ofta svår att hantera och tanken här är att det bör vara lite lättare att få
in avgift för skadade kärl om avgiften inte är så hög.
4.7 Utställning och borttagning av container
Avgift för borttagning av container sänks till samma nivå som utställning av container.

5 Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och grovavfall från hushåll

Grovavfallshämtning görs om från avgift per kubikmeter till framkörningsavgift och
kolliavgift. Taxan höjs om man jämför med minsta möjliga mängd att debiteras för i
nuvarande taxa. Avgift för dubbelbemanning införs.

6 Hämtning av slam, fett och latrin
6.1 Hämtning av slam
Taxa för tömning av avloppsanläggningar görs om så att det tas ut en
framkörningsavgift och en tömningsavgift. Det innebär att kunder med mer än en
anläggning, som ska tömmas på samma plats vid samma tillfälle, får en något lägre
avgift.
Taxa för slamtömning generellt höjs något mer än 5,5 % då kommunen i nuläget ligger
relativt sett lågt i avgift. För denna tjänst finns ingen grundavgift för att täcka
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administration, information etc, varför föreslagna avgifter också behöver täcka denna
typ av kostnader. Skillnaderna i procentuell ökning för deltömning inom olika tider beror
på omstruktureringen av taxan och att jämna tal har satts för alla tjänster jämfört med
väldigt ojämna siffror i nuvarande taxa.
Heltömning av slamavskiljningsanläggning specificeras och avgift för detta införs.
Avgiften är lite högre än för deltömning, eftersom heltömning inte är det normala
tömningssättet i kommunen och tar upp mer plats i bilarna. Att avgiften inte föreslås
vara ännu högre är för att det finns behov av heltömning inför besiktning eller
avslutning av anläggningar.
Akuttömning av slam höjs tydligt och utförandetiden blir 8 timmar istället för nuvarande
24 timmar, dvs. servicen förbättras.
Den procentuella höjningen av avgifter för tömning av sluten tank varierar beroende på
omstruktureringen av taxan och att jämna tal har satts för alla tjänster jämfört med
väldigt ojämna siffror i nuvarande taxa samt diskrepans mellan avgifterna för tömning
av sluten tank i nuvarande taxa.
Avgift för avfall från toalettvagn införs, eftersom detta kan räknas som ett hushållsavfall.
Avgift för ordinarie tömning av fettavskiljare sänks till nivå för kostnadstäckning.
Samtidigt skärps kraven på tömning i förslag till nya avfallsföreskrifter. Avgiften för
budad tömning av fettavskiljare höjs för att motsvara kostnadstäckning.
6.1.1 Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifterna höjs lite olika, men mer än 5,5 % som ett led i att styra mot bättre
tömningsförhållanden.
För stora slambrunnar införs taxa med högre avgift per kubikmeter över den volym som
en slamtömningsbil normalt kan ta med sig, eftersom stora volymer tar stora resurser i
anspråk.
Extra avgift införs då slamtömning orsakar stopp i tömningsfordon pga. att det finns
ovidkommande föremål i tömd anläggning.
Extra avgift införs då två fordon krävs för att utföra slamtömning eller tömning av
fettavskiljare. Denna avgift kan behöva höjas ytterligare framöver för att styra mot
bättre hämtningsförhållanden.
Extra avgift införs vid tömning av sluten tank om det saknas anslutningskoppling,
eftersom det orsakar merarbete för entreprenör vid tömning.
Avgift införs för specialfordon där ordinarie hämtningsfordon inte kan eller får köra.
Detta är ett av många steg i arbetet med att åtgärda svåra hämtställen. Föreslagen avgift
är ett steg på vägen för att styra mot att kunderna åtgärdar dåliga
hämtningsförhållanden, så att hämtning kan ske med ordinarie fordon.
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6.2 Hämtning av filtermaterial från fosforfällor
Avgift införs för hämtning av filtermaterial för fosforfällor, som ingår som en del i
enskilda avlopp, där filtermaterialet räknas som hushållsavfall.
6.3 Hämtning av latrin
Differentierad taxa föreslås för latrinhämtning, med en grundavgift och en
hämtningsavgift per kärl, för att få ner avgiften något för kunder med få kärl. Nuvarande
avgift ligger rejält högt i enlighet med inriktningen av fasa ut latrinet och
latrinhämtningen har minskat betydligt under ett antal år. Avgiften behålls ändå på en
nivå som tydligt styr mot att hitta alternativ till latrinhämtning, såsom
latrinkompostering eller förbränningstoalett.
6.3.1 Tilläggstjänster
Avgiften för extra hämtning av latrinkärl sänks framförallt för hämtning i samband med
ordinarie tur, för att motsvara den nya avgiften per behållare.

7. Felsortering och timpriser
7.1 Felsortering
Felsorteringsavgift införs för att stimulera god sortering.
7.2 Timpriser
Timpris införs för det fall att taxan i övrigt inte går att tillämpa.

8. Allmänna bestämmelser
8.3 Definitioner
Allmänna bestämmelser har kompletterats med definitioner.
8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Betalningsansvar åläggs fastighetsinnehavaren. Avsnittet om
betalningsansvar har kompletterats med möjlighet att ställa faktura till
nyttjanderättshavare.
8.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang
Bestämmelser om ägarbyte för fastighet har lagts till.
8.6 Avgifter för en- och tvåbostadshus
Grundavgift och abonnemang gällande en- och tvåbostadshus har specificerats.
8.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens föreskrifter för
avfallshantering
Möjlighet för två eller tre fastigheter att dela abonnemang har lagts till.
8.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning
Avgift när taxan saknar aktuell tjänst föreslås beslutas av den nämnd som
kommunfullmäktige delegerar till. Det ska stå i taxan hur avgiften ska bestämmas när
taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. Det avser beslut som gäller i
avvaktan på att kommunfullmäktige fastställer nästa taxa. Kommunfullmäktige kan
delegera ett myndighetsbeslut till nämnd, men inte till bolagets styrelse.
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-10-11

2016/92 043-043

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till KS

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut avseende yttre hamnen.
Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att beslutas projektering av yttre hamnen till en
kostnad av 315 tkr. Medel anvisas ur investeringsbudget ”övriga
investeringar”.
Ärendebeskrivning
Vid genomgång och rondering vid Borgholms yttre hamn visar att delar av
konstruktionen brister i bärighet. Konsekvenser blev att yttre hamnen
spärrades av för besökare från land såväl som besökare med båt. En analys
av konstruktionens status påbörjades omgående vilket visar att det finns stora
brister i bärigheten i kaj- och bryggkonstruktionerna. Eftersom arbetet redan
har påbörjats och det kan konstateras att åtgärder är nödvändiga omgående
föreslås projektering påbörjas.
Beslutsunderlag
Se bilagor från beslut i Borgholm Energis styrelse.

Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Borgholm Energi AB
2018-09-12

§ 147

Dnr 2018/52

Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att rekommenderar Kommunstyrelsen att avsätta nödvändiga medel för
besiktning av de akuta åtgärdspunkterna i respektive hamn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Underhållsplanen finns ett antal akuta åtgärdspunkter. Dessa bör besiktigas för att
avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra
förstudier.
De akuta åtgärdspunkterna presenteras i Bilaga 1.

Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Skickas till
Åsa Amnér
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
2018-08-29

Avdelning: Gata, park och hamnar
Handläggare Åsa Amnér
E-post: asa.amner@borgholm.se
Tel: 0485-887 88

Sida 1

2017/56

Mottagare: Styrelsen BEAB

Hamnprojekt 2017
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja medel för projektering av Yttre
hamnen, Borgholm med 315 Tkr.

Sammanfattning av ärendet
Som en del i Hamnprojekt 2017 ingick en Underhållsplan. I Underhållsplanen noterades
allvarliga brister i Yttre Hamnen i Borgholm och en besiktning genomfördes.
Resultatet visade på dålig bärighet och området stängdes av med omedelbar verkan.
Vi behöver snarast genomföra en inledande projektering.
Notera att skrivelsen endast berör projektering. För ev. renovering skrivs separat utlåtande
efter genomförd projektering.

______________________
Åsa Amnér
”Handläggare”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Uppskattade projekteringskostnader

Skickas till
Åsa Amnér
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BEAB YTTRE PIREN
Kajombyggnad
BEAB 9510
Kostnadsuppskattning för projektering exkl moms
Namn/utförande
Konsult
Förberedelser
Utvärdering o kompl dykrapport
Reparationsförslag kajer
Projektering ombyggn piren
Beskrivnning rivning
Förfrågningsunderlag
Utvärdering anbud
Bygghandlingar
Projekteringsmöten
CAD-arbeten

Tim/dygn/st
8
16
16
40
16
40
8
16
5
40

Summa
850
850
850
850
850
850
850
850
5500
730

Oförutsett 5%

10300
203000

Summa projektering

Dykning
Dykning med dyklag 3 man
Dykrapport med fim o foton
Dykbåt
Transport dykbåt
Ultraljudsutrustning
Oförutsett 5%

32
16
4
2

Summa dykning

64000
8000
3200
4000
4000
6800
90000

Summa mätningmed karta

20000
2000
22000

Inmätning
Inmätning pirområdet med
anslutande kajer med redovisning
Oförutsett tillkommande

TOTAL KOSTNAD CA

6800
13600
13600
34000
13600
34000
6800
13600
27500
29200

2000
500
800
2000

315 000 Kr exkl moms
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1 (1)

Datum

Beteckning

2018-10-11

2016/92 043-043

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till KS

Tjänsteskrivelse avseende hamnprojekt - prioriteringslista
Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att avvakta hamnutredningen för vidare beslut.
Ärendebeskrivning
Det har tidigare beslutats att genomföra en hamnutredning av statusen över
kommunens hamnar. Som en del i hamnutredningen ingick framtagande av en
underhållsplan. Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad av
Borgholm Energi. Underhållsplanen visar på ett antal åtgärder med olika
prioriteringar. I beslutad investeringsbudget 2018 och 2019 finns inga medel
avsatt för investeringar i hamnar utöver Byxelkroks hamn.

Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Borgholm Energi AB
2018-09-12

§ 148

Dnr 2017/56

Hamnprojekt 2017 - Prioriteringslista

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att godkänna prioriteringslistan över underhåll i de kommunala
hamnarna, enligt bilaga 1 Prioritering Hamnar. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen för
vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Som en del I Hamnprojekt 2017 ingick en Underhållsplan.
Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad. Se bilaga 1.

Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1: Prioritering Hamnar: Hamnar Prio, Akut, 5 år, 10 år, Övrigt

Skickas till
Åsa Amnér
Kommunsstyrelsen för vidare handläggning

Justerare

Utdragsbestyrkande

84Tjänsteutlåtande
Datum:2018-09-06

Avdelning: Hamnar
Handläggare: Åsa Amnér
E-post: asa.amner@borgholmenergi.se
Telefon: 85788

Dnr: [Kategori]

Sida 1

Mottagare: Styrelsen, Borgholm Energi AB

Besiktning av akuta åtgärdspunkter
Förslag till beslut
Att Styrelsen rekommenderar KS att avsätta nödvändiga medel för besiktning av de
akuta åtgärdspunkterna i respektive hamn.

Ärendet
Enligt Underhållsplanen finns ett antal akuta åtgärdspunkter. Dessa bör besiktigas för att
avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra
förstudier.
De akuta åtgärdspunkterna presenteras i Bilaga 1.

_______________________
Åsa Amnér
Handläggare

Beslutsunderlag
Text

Skickas till
Text
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Avdelning: Hamnar
Handläggare: Åsa Amnér
E-post: asa.amner@borghomenergi.se
Telefon: 85788

Datum: 2018-09-06

Bilaga 1 till Besiktning av akuta åtgärdspunkter
Hamnprojekt 2017 visar i Underhållsplanen att det finns ett antal akuta åtgärdspunkter
där det förekommer risk för liv och hälsa. Yttre hamnen i Borgholm är ett område som
redan har besiktigats till en kostnad av drygt 100 000kr. Det finns ingen exakt prisuppgift
för vad besiktning av övriga hamnar kan kosta. Det beror på hur stort område som ska
besiktigas samt hur avancerat uppdraget är. De 100 000 kr som Yttre hamnen i
Borgholm krävt är endast en fingervisning. Något att utgå ifrån.

Akuta åtgärdspunkter – en sammanställning
BORGHOLM
Yttre hamnen

AKUT

BYXELKROK
Lilla betongbryggan
Byte träbrygga
Färjeramp

AKUT
AKUT
AKUT – denna är avstängd

KÅREHAMN
Toppning asfaltsytor
Sättningar i yttre piren
Huvudskåp till el
Nytt elskåp till
husbilsparkeringen
Bättre belysning på kajen

SANDVIK
Renovering av södra
pirhuvudet

Postadress
Box 55
387 32 Borgholm

Besiktning genomförd,
projektering initierad.

AKUT
AKUT
AKUT
AKUT – denna görs
tillsammans m. huvudskåp
AKUT – denna görs
tillsammans m. huvudskåp

AKUT – denna är avstängd
idag

Besöksadress
Badhusgatan 4

Telefon
0485-883 00

E-post /webbadress
borgholm.energi@borgholm.se
http://www.borgholmenergi.se
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-09

284-302

Dnr 2018/223-012 KS

Inköp av surfplattor till politiker
I tjänsteskrivelse 2018-09-29 föreslår kommunchef Jens Odevall inköp av
surfplattor till politiker i och med den nya mandatperioden.
Av skrivelsen framgår att kommunen har påbörjat en översyn av kommunens
dokument- och informationshantering. Detta i syfte att kvalitetssäkra, förenkla
och inte minst tillgängliggöra kommunens dokument- och informationshantering.
Grundtanken är att bygga en struktur som innebär att digital information och
ärenden kan flöda i verksamheten, till politiken och bli tillgänglig för medborgarna. Informationen skall hänga ihop från registrering och uppkomst, genom
handläggnings- och eventuell beslutsprocess till digital långtidsarkivering genom Sydarkivera. Detta skall i sin tur leda till en effektivare administration med
kortare ledtider, högre tillgänglighet och ökad rättssäkerhet.
Detta förändrade arbetssätt möjliggör även att på enkelt sätt digitalt distribuera
kallelser och annat material till de förtrondevalda. Med anledning av detta bör
alla ledamöter i kommunfullmäktige och nämnderna utrustas med surfplattor.
Redan i dag har socialnämnden och utbildningsnämnden infört plattor. I samband med införandet tilldelas även alla politiker en kommunal e-postadress
med fornamn.efternamn@pol.borgholm.se
Dagspriset på en surfplatta med SIM-kortsplats och skydd är 4 740 kr.
Surfabonnemang med 10 GB kostar 59 kr/mån. Vi räknar att behovet är 60 st
surfplattor. Härutöver till kommer en månatlig kostnad av portal för distribuering av handlingar om 49 kr per användare.
Bedömning
För att klara av att ge den service våra invånare och företagare kräver, måste
kommunen använda digitala hjälpmedel. Det är då viktigt att även de folkvalda
då använder digital teknik där den ger ett mervärde. Redan idag finns det
handlingar som är svåra att skriva ut. Olika kartsystem ger mycket mer information än en utskriven karta.
Utskrivna handlingar behöver bara ske till de som inte använder surfplattan.
Den lösning som erbjuds är Netpublicator som modul till kommunens ärendehanteringssystem Evolution. Detta innebär att den förtroendevalda i samma system kan få upp alla handlingar som behövs för de uppdrag som
hon/han är vald till. Det ger också möjlighet till att komplettera ärenden med
handlingar i realtid istället för extra utskick eller handlingar som delas ut vid
mötet. Systemet erbjuder även säker hantering i form av två-faktorsinloggning för klassificerat material. På sikt kommer systemet även erbjuda möjlighet för den förtroendevalde att digitalt hantera arvode och andra ersättningar.

Utdragsbestyrkande
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284-302

På Surfplattan och i appen Netpublicator går det att göra anteckningar och
markeringar i befintliga handlingar. Det är även lätt att ta fram historiska handlingar. Netpublicator kan också användas som förtroendemannaportal där information direkt till politikerna läggs ut löpande och antagna policydokument
finns inlagda.
De förtroendevalda kan själva köpa mer surf och använda surfplattan till efterforskning och inläsning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

handlingar till de förtroendevalda endast distribueras digitalt från och
med 2019.

att

införskaffa surfplattor till politiker i kommunfullmäktige och nämnder.

att

anvisa 284 400 kronor ur 2018 års investeringsbudget.

att

respektive nämnd/styrelse ska bära de löpande driftkostnaderna för
surfplattorna.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-10-22

2017/250 006-006

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till KS

Fastställelse av sammanträdesdagar 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa följande sammanträdesdagar 2018: 27 november och 11
december

Ärendebeskrivning
Sammanträdesdagarna beslutades av förra kommunstyrelsen och behöver nu
fastställas av den nyvalda styrelsen.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunsekreteraren
Servicecenter

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-27

§§ 179 - 198

Dnr S2015-000556

Kyrketorp 1:14, ”Bödagårdens Camping”,
detaljplan, antagande
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
detaljplanen med tillhörande handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Bödagårdens Camping har under senare tid expanderat och förvärvat ett
antal fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade
fastigheterna är planlagda för andra ändamål än camping, bland annat för
samlingslokaler, bostäder och natur. För att säkerställa en ändamålsenlig
utveckling av campingen ska planen ändras så att markanvändningen
anges till camping och friluftsområde samt att byggrätterna inom området
regleras på ett lämpligt sätt.
Detaljplanen har varit ute på samråd 2016-12-02 – 2016-12-22 och därefter
på granskning 2018-02-26 – 2018-03-19. Inkomna synpunkter har
sammanställts i ett granskningsutlåtande. I samband med
detaljplaneförslagets framtagande har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om att upphäva delar av det förordnande enligt § 113
byggnadslagen (BL) som finns inom planområdet. Ansökan har behandlats
som ett separat ärende av Länsstyrelsen, som 2018-05-17 beslutade att
upphäva förordnandet.
Planen har principiell betydelse.

Motivering
Ny detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra fortsatt
campingverksamhet och reglera byggrätterna inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse antagande 2018-08-10
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande

Beslut skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige, Borgholms kommun

1 (1)

Datum

Beteckning

2018-08-10

S 2015-556

Handläggare

Thomas Nilausen
Planarkitekt
Sökande

Stift Bödagården Öland
Att. Torbjörn Henrysson
Svartbäcksvägen 17
387 73 Löttorp

Antagande av detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl. – ”Bödagårdens
Camping”
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen med tillhörande handlingar
___ ______ ______ ______ ______ ____ __ ____

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen har varit ute på samråd 2016-12-02 – 2016-12-22 och därefter på
granskning 2018-02-26 – 2018-03-19. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett
granskningsutlåtande.
I samband med detaljplaneförslagets framtagande har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om att upphäva delar av det förordnande enligt § 113 BL som finns
inom planområdet. Ansökan har behandlats som ett separat ärende av Länsstyrelsen,
som 2018-05-17 beslutade att upphäva förordnandet.
Bakgrund och syfte

Bödagårdens Camping har under senare tid expanderat och förvärvat ett antal
fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade fastigheterna är planlagda
för andra ändamål än camping, bland annat för samlingslokaler, bostäder och natur.
För att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av campingen ska planen ändras så att
markanvändningen anges till camping och friluftsområde samt att byggrätterna inom
området regleras på ett lämpligt sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse antagande
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Motivering av beslutet

Ny detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra fortsatt campingverksamhet och
reglera byggrätterna inom området.

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Dnr S 2015-000556 – Ankom 2018-08-10
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284-302

Dnr 2018/41-403 KS

Antagande av Grönstrukturplan – Borgholm-Köpingsvik
Miljö och hållbarhetsberedningen beslutade 2017-11-16 § 44
att ställa sig bakom framtagen Grönstrukturplan och lämna den vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Framtagen Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik är en del av en lokal
naturvårdssatsning (LONA) och är framtagen delvis utifrån inventeringar som
utförts av Ekologigruppen AB. Av planen framgår vad en grönstruktur är,
prioriterade grönområden och övergripande strategier för att stärka grönstrukturen.
I tjänsteskrivelse 2018-09-05 redogör miljöstrateg Magnus Karlsson för
ärendet då det framkommit vissa frågeställningar gällande planens påverkan
för bebyggelseutvecklingen.
Av skrivelsen framgår att ett antagande av grönstrukturplanen inte får några
negativa konsekvenser för samhällsplaneringen. Tvärtom kommer den att
fungera som et stöd för en effektivare, mer människo- samt naturvänlig fysisk
planering. Eftersom kommunen arbetat med både den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik och grönstrukturplanen parallellt finns inga
påtagliga eller tydliga motsägelser mellan dem.
Varken grönstrukturplanen eller fördjupning är juridiskt bindande dokument.
Därför finns inga juridiska risker förknippade med ett politiskt antagande av
den. Grönstrukturplanen är en del i och ett viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar utveckling. Kommunens egen grönstrukturplan kompletterar
dessutom den grönstrukturplan Länsstyrelsen i Kalmar län håller på att ta
fram eftersom kommunens egna har högre upplösning i tätorterna Borgholm
och Köpingsvik.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik att ingå som underlag
i kommande översiktsplan för Borgholms kommun.

_____________________________
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Dnr 2018/221-106 KS

Val av ledamot och ersättare till regionförbundets styrelse en del av
2019
Regionförbundet i Kalmar län informerar i skrivelse 2018-09-26 att det behöver finnas en styrelse även under en del av år 2019.
Beslut fattades på regionförbundets styrelse 2018-09-20 gällande ändringar
av förbundsordning och hantering av likvidering av förbundet samt hemställan att respektive huvudman utser en ledamot och en ersättare till Regionförbundets styrelse som ska hantera årsbokslut för 2018 samt likvidationen av
Regionförbundet i Kalmar län. Ledamoten har ett uppdrag till och med likvideringen är genomförd.
För att vara valbar till styrelsen måste ledamoten vara ledamot eller ersättare
i kommunfullmäktige, i dag är Ilko Corkovic (S) ordinarie och Eva-Lena
Israelsson (S) ersättare i regionförbundet styrelse.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

välja Ilko Corkovic (S) till ordinarie ledamot och Eva-Lena Israelsson
(S) till ersättare i regionförbundets styrelse tills dess att likvideringen
av Regionförbundet i Kalmar län är genomförd.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för Regionförbundets styrelse
(Fastställt av styrelsen § 2018/105, därefter godkänt av samtliga huvudmän)

Allmänna bestämmelser
§1
Styrelsen är regionförbundets beslutande och verkställande organ. Styrelsen är i
kommunallagens mening en direktion. Den har ansvar för Regionförbundets
verksamhet och utveckling.
§2
För styrelsen gäller vad som stadgas i Lag om samverkansorgan i länen (2002:34),
övriga lagar och författningar, regeringens föreskrifter, förbundsordningen för
Regionförbundet i Kalmar län samt detta reglemente.
Styrelsen skall särskilt verka för att den regionala verksamheten får en stark
demokratisk förankring och att regionens resurser utnyttjas effektivt.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§3
Styrelsen skall till fullmäktige i kommuner och landsting minst en gång per år
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret.
Styrelsens sammanträden
§4
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall normalt minst en vecka före sammanträdesdagen utsändas till varje
ledamot och ersättare. Med kallelsen skall följa ärendeförteckning, erforderliga
handlingar eller föredragningspromemorior, om möjligt med förslag till beslut.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som hör till ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
Kallelsen kan sändas som e-post eller som vanligt brev.
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§5
Om både ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att närvara vid
sammanträde väljer styrelsen bland de närvarande ledamöterna och tjänstgörande
ersättarna en att för tillfället föra ordet.
Den till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfälliga ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden.
Anmälan av förhinder
§6
En ledamot eller ersättare, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens kansli.
Ersättarnas tjänstgöring
§7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige (i kommun eller landsting) mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§8
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

97
3

Yttranderätt vid sammanträde
§9
Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att delta i överläggningarna och
få sin mening antecknad till protokollet.
Delgivning
§ 10
Delgivning med förbundsstyrelsen sker förutom med ordföranden även med
regiondirektören eller annan som styrelsen bestämmer.
Ärendeberedning
§ 11
Ordföranden tillser att de ärenden som skall behandlas vid styrelsens sammanträden blir vederbörligt beredda och föredragna.
Styrelsens ärenden skall beredas av ordförande och vice ordförande. Undantag
från denna beredning får ske om särskilda skäl talar för detta.
Protokoll, justering och reservation
§ 12
Protokollet skall för varje ärende innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets
beskaffenhet.
§ 13
Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att
jämte ordföranden justera styrelsens protokoll.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen skall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
§ 14
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om
reservation.
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Expediering
§ 15
Utdrag ur styrelsens protokoll skall tillställas dem som är berörda av i protokollet
intagna beslut. Fullständiga protokoll skall tillställas regionförbundets revisorer
och revisorsersättare.
Arkiv
§ 16
För vården av styrelsens arkiv gäller av styrelsen fastställt arkivreglemente.
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Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och
bildas för obestämd tid.
§ 1 Förbundets ändamål
Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna
och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess
utveckling.
Regionförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.
§ 2 Förbundets uppgifter
Det regionala utvecklingsuppdraget har övergått till Region Kalmar län.
§ 3 Förbundets medlemmar
Medlemmar i förbundet är kommunerna i Kalmar län:
Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga,
Nybro, Oskarshamns, Torsås, Vimmerby och Västerviks kommun, samt
Region Kalmar län.
§ 4 Förbundets namn
Förbundets namn är REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN.
§ 5 Förbundets säte
Regionförbundets säte är i Kalmar.
§ 6 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.
I det följande benämns direktionen styrelse.
För förbundet gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare vilka utses av medlemmarna enligt följande.
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Medlem
Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

Ledamöter
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ersättare
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mandattiden utgör tiden tills att likvidationen för Regionförbundet i Kalmar län är
genomförd.
Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande.
§ 8 Nämnder, rapportörer och beredningar
Styrelsen äger att därutöver utse de nämnder, rapportörer och beredningar som
behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. Sammansättning, antal
ledamöter och mandattid beslutas av styrelsen.
§ 9 Revision
Regionförbundet skall ha tre förtroendevalda revisorer. Dessa väljs för samma
period som motsvarar styrelsens mandattid. Samtliga revisorer skall utses av
Region Kalmar län. Två av revisorerna bör ha uppdrag som revisor i
primärkommun.
Genom de valda revisorernas försorg skall sakkunnigt biträde utses.
Revisorerna skall för granskning av styrelsens verksamhet avge berättelse till
medlemskommunernas fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet.
För av styrelsen tillsatta nämnder skall revisorerna avge berättelse till styrelsen.
Styrelsen beslutar om ansvarsfrihet för nämnderna.
§ 10 Anslag
Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på
anslagstavlorna hos Region Kalmar län.
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§ 11 Rätt att väcka ärenden
Ärenden i styrelsen får väckas av
- ledamot i styrelsen
- fullmäktige och styrelsen hos en förbundsmedlem
- nämnd, rapportör eller beredning inom Regionförbundet.
§ 12 Närvaro- och yttranderätt
Styrelsens sammanträden skall vara offentliga om styrelsen så bestämmer.
Behandlingen av ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt
sekretesslagen skall alltid ske inom stängda dörrar.
Styrelsens sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall enligt 8 kap 22 §
kommunallagen vara offentligt.
Styrelsen beslutar i varje särskilt fall vem eller vilka, som utöver styrelsens
ledamöter, ersättare eller nedanstående personer, får yttra sig vid styrelsens
sammanträden.
Regionstyrelsens ordförande i Kalmar län samt kommunstyrelsens ordförande i
länets kommuner, som inte är ledamot i styrelsen, har yttranderätt vid
sammanträden med Regionförbundets styrelse.
§ 13 Om fast egendom, skuldsättning m.m.
Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga
lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock:
-

ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital,

-

efter medlemmarnas medgivande, ta upp långfristiga lån för att förskottera
statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, samt svara för
räntekostnader.

Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom förbundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag
som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde.
Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i
första stycket äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål.
För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs
kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna.
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§ 14 Grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i
kostnaderna för förbundets verksamhet
Kommunerna och landstinget ska täcka de kostnader för Regionförbundet som
inte täcks på annat sätt genom en årligen bestämd avgift som förankrats hos
medlemmarna.
Avgiften ska bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive medlems
avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av respektive medlems
skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för
kommuner och landsting. Avgiften ska beräknas på 103 % av avgiftsunderlaget
för landstinget och 100 % av avgiftsunderlaget för kommunerna.
§ 15 Upprättande av budget
Ingen ny budget upprättas.
§ 16 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad som tillskjutits i bidrag till förbundets verksamhet enligt § 14.
§ 17 Uppsägning och utträde m.m.
Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att utträda ur
förbundet. För uppsägning gäller kommunallagens bestämmelser (3 kap. 26 §).
Förbundet kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter enligt
lagen om samverkansorgan i länen (2002:34, 9 §). Om medlem utträder skall
förbundet anmäla detta till regeringen.
§ 18 Förbundets likvidation
Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet
skall avvecklas, skall förbundet träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Styrelsen ges rätt
att bemyndiga en person att hantera de uppgifter som styrelsen i egenskap av
likvidator har att utföra.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den
i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. Se dock
undantag i § 19 nedan.
När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom, i den mån det behövs
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion
eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för
en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall den avge slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisningen skall ske genom en förvaltningsberättelse som
rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar.
Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till
slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets
medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets
arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
§ 19 Särskilt om Kommunernas hus i Kalmar AB
Kommunernas hus i Kalmar AB ägs till 100 % av Regionförbundet i Kalmar län,
men ägdes tidigare av Kalmar läns kommunförbund.
Om Regionförbundet träder i likvidation, eller förbundets tillgångar av annan
anledning skall fördelas mellan medlemmarna, skall aktierna i Kommunernas hus
i Kalmar AB undantas från den i § 18 nämnda fördelningsgrunden och delas
enbart mellan kommunerna. Landstinget skall således inte delta i fördelningen.
Denna skall ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift
till Regionförbundet för det år som fördelningen äger rum.
§ 20 Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan
nå frivillig uppgörelse, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116).
§ 21 Ändringar i förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av styrelsen och beslutas av
medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till styrelsen också
påkalla ändring av förbundsordningen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Beteckning

2018-10-22

2018/233 112-112

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till KS

Begravningsombud 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Länsstyrelsen i Östergötland
att

utse nuvarande begravningsombud Henrik Linnarsson till ombud även
för tiden 2019-01-01—2022-12-31

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147),
förordna begravningsombud för tidsperioden 2019-01-01—2022-12-31.
Länsstyrelsen översänder i remiss till kommunen att föreslå lämpliga personer
som förordnas som begravningsombud.
Enligt begravningsförordningen ska länsstyrelden även ge andra trossamfund
än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma
inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personler för uppdraget
som begravningsombud.
Annons om detta har därför satts upp på kommunens digitala och analoga
anslagstavla.
Beslutsunderlag
Henrik Linnarsson har varit kommunens begravningsombud sedan 2017.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Henrik Linnarsson

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Magdalena Widell

Ämne:
Bifogade filer:

Lind Johanna M <johanna.m.lind@lansstyrelsen.se>
den 15 oktober 2018 13:06
Borgholms Kommun; Kommunen Emmaboda; Kommunen Hultsfred; Kommun Högsby;
Kommun Kalmar; Kommun Nybro; Kommunen Oskarshamn; Info Torsås; Kommun
Vimmerby; vasterviks.kommun@vastervik.se
Remiss gällande begravningsombud, 204-10395-18
Annons för nya begravningsombud.docx; Remiss till kommuner i Kalmar län.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Från:
Skickat:
Till:

204-10395-18
Hej,
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), förordna begravningsombud
för tidsperioden den 1 januari 2019 och 31 december 2022. Länsstyrelsen översänder härmed remiss till
kommunen avseende förslag på lämpliga personer att förordnas som begravningsombud. Remissen har
bilagts detta e-postmeddelande.
Länsstyrelsen ska enligt begravningsförordningen även ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt
livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga
personer för uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen hemställer därmed om att annons, som har
bilagts detta e-postmeddelande, läggs ut på kommunens hemsida.
Med vänliga hälsningar
Johanna Lind
Förvaltningshandläggare
Rättsenheten
Tfn: 010-22 35 331
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping
Besök oss gärna på www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Twitter: twitter.com/LSTOstergotland
Facebook: facebook.com/LansstyrelsenOstergotland
Här kan du läsa mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta brev!

Please consider the environment before printing this e-mail!

1
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Remiss
2018-10-15

Rättsenheten

sid 1 (2)
204-10395-18

Enligt sändlista

Förordnande av ombud enligt begravningslagen
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), utse
begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med första 1 januari året efter
det år då det hållits val till kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1 januari 2019 och 31
december 2022. Er kommun ges härmed tillfälle att, i enlighet med 50 §
begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för
uppdraget som begravningsombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även föreslå
personer som kommer från andra trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än
Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område.
Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska
kyrkan, som exempelvis ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan.
Förslag på lämpliga begravningsombud ska vara skriftligt motiverade.

Länsstyrelsen emotser svar senast den 16 november 2018.

Upplysning
Länsstyrelsen ser gärna att bifogad annons läggs ut på kommunens hemsida för att på så vis ge
andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma
inom kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer för uppdraget.

Johanna Lind
Förvaltningshandläggare
010-223 53 31

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sändlista:
Följande kommuner via e-post:
Högsby

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-post:

WWW:

Organisationsnummer:

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270
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Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
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Rättsenheten

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud
Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar
till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska
vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt
tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner,
livsåskådningar och begravningsseder.
Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer
som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 16 november 2018
skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.
För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens
webbplats:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/begravningar.html

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-post:

WWW:

Organisationsnummer:

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270

109

Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-10-19

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-09-17 - 2018-10-19

Riktning:

Alla

Status:

Aktuella

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
190888

K

Svar från KLT gällande synpunkter på skolskjuts
från Kalmar till norra Öland

2018-09-21

KLT

KS 2015/64

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Skolskjutsupphandling 2018
2018.2734

I

2018-09-17

2018.2777

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den Magdalena Widell
14 september 2018 beslutat ingå
överenskommelse med regeringen om
Kompetenssatsning för förtroendevalda och
tjänstemän för en ökad digital kompetens hos
ledning i kommuner och landsting
SKL

I

2018-09-20

KS meddelande

INFORMATION

Beslut BEAB 2018-09-12 § 155 Byggnation av
verksamhetskallförråd Köpings Tall

Magdalena Widell

BEAB
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Elsäkerhetsverkets Beslut i ärendet,
dokumentation förkännedom, tillsänt P o E
fastighetspartner.
Elsäkerhetsverket bedömer att PoE är ansvarig
för elanläggning.

Ida Dessin

2018-09-21

Elsäkerhetsverket

MEX

KS 2018/180

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2018.2795

I

El-olycka Köpingbaden
2018.2815

I

Beslut enligt förordningen (2017:1337) om bidrag Magdalena Widell
till grönare städer. Boverket avslår Borgholms
kommuns ansökan om bidrag för grönare städer
avseende projektet Borgholm torg,
Amerikaparken, vattendepåer.
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-09-24

Boverket
Meddelande KS

2018.2821

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 18:34 Partsgemensamma förtydliganden Magdalena Widell
angående lovskola
Sveriges kommuner och landsting, Sobona –
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd presenterar, i samband med
tecknande av ny Huvudöverenskommelse (HÖK
18), gemensamma förtydliganden vad gäller
förutsättningarna för bemanning av lovskola i
förhållande till rådande avtal.

2018-09-25

2018.2971

SKL

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Cirkulär 18:35 Preliminär utjämning för år 2019

Magdalena Widell

I detta cirkulär presenterar vi:
* Preliminär beräkning av det
kommunalekonomiska utjämningssystemet 2019
* Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2019
* Preliminärt beskattningsutfall september
* Nya instruktioner till modellen ”Skatter &
Bidrag”
2018-10-01

SKL
Meddelande KS

2018.2990

I

CIRKULÄR

Beslut från Mörbylånga kommun med antagande Magdalena Widell
av detaljplanen Isgärde 4:4. Överlämnad till SBN

2018-10-02

Mörbylånga kommun

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖ
RVALTNINGEN

KS 2014/135

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Detaljplan för Isgärde 4:4 m fl Mörbylånga
kommun
2018.3023

2018-10-04

I

Cirkulär 18:36 Sänkt premie för TGL-KL år 2019 Magdalena Widell
KPA Livförsäkring har beslutat att premien för
tjänstegrupplivförsäkringen,
TGL-KL, för år 2019 ska vara 0,02 procent. Det är
med andra ord en sänkning från årets 0,04 procent.

SKL
Meddelande KS

CIRKULÄR
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.3035

I

2018-10-05

2018.3065

Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens
protokoll 2018-09-27
GYF

I

2018-10-09

Meddelande KS

PROTOKOLL

Ölands kommunalförbund- Delårsrapport 1, per
den 30 april 2018

Magdalena Widell

Öland kommunalförbund
Meddelande KS

2018.3078

Magdalena Widell

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut om beviljat stöd 1 610 962 kr för förnyelse Magdalena Widell
om kommunala lekplatser på fastigheten
Borgholm 11:1

2018-10-16

Boverket

KS 2016/197

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förslag utveckling av lekplatserna i Borgholm
2018.3095

I

2018-10-17

Nominera årets föreningsvänligaste kommun
2018
Sveriges föreningar
Meddelande KS

2018.3148

I

2018-10-18

2018.3157

SKRIVELSE

Inbjudan till Darko Pervan med inbjudan för ett
Magdalena Widell
besök i Borgholms kommun för att diskutera om
det finns förutsättningar för en företagsetablering i
vår kommun.
KSO

I

2018-10-19

2018.3162

Magdalena Widell

Meddelande KS

UTGÅENDE SKRIVELSE

Trafikråd 20181011 minnesanteckningar och
presentationer

Magdalena Widell

KLT

I

Meddelande KS

MINNESANTECKNING

Beslut från länstyrelsen att avslå ansökan om
sänkt hastighet på lofta kustväg

Magdalena Widell

2018-10-19

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/175

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan hastighetssänkning på Lofta kustväg
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-10-19

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-09-17 - 2018-10-19

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.2762

U

Inas mode- Tillstyrkt ansökan för
varuexponering 2018-09-14-2019-09-30

Jens Odevall

2018-09-17

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-09-17/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen lägger 2018-09-25 § 182
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Begagnande av allmän plats

2018.2797

U

Tillägg till grävtillstånd 21/18

Ida Dessin

2018-09-19

Grävansökan 21/18 tillägg

MEX

KS 2018/3

Tillåtelse att ha schakt även under skördefest
förutsatt att del av vägbana är körbar.

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2759

U

AVFLYTTNING AV FORDON FUJ554

Marie-Louise Johansson

Skickat med rek+mb 2018-09-19.

DELEGERINGSBESLUT

2018-09-19
KS 2018/5

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.2796

U

Delegationsbeslut att bevilja markupplåtelse för
ledningsrätt Hagaby 13:1 i enlighet med redan
förlagd ledning.

Ida Dessin

2018-09-20

BEAB Va, Hagaby 13:1

MEX

KS 2018/35

Avsluats när betalning syns

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.2802

U

Tillfällig ltf - gågata Storgatan och Östra
Kyrkogatan under skördefesten 21/9-1/10.

Marie-Louise Johansson

2018-09-21
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2900
2018-09-27

U

Överlåtelse arrendeavtal kiosk Kårehamn 2:7

Kristian Petersson Sjövall
MEX
Sidan 1 av 4
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/4

2017-12-20 godkändes överlåtelse av
DELEGERINGSBESLUT
arrendeavtal för kiosk på fastigheten Kårehamn
2:7
Markfrågor delegation MEX 2017

2018.2908

I

Ansökan om tillstånd gällande Byxelkroks hamn. Ida Dessin
2018-09-26 -

2018-09-27

Grävansökan 23/18

MEX

KS 2018/3

Mailat svar till Fredrik Lindgren 2018-10-16 J.D. DELEGERINGSBESLUT
Ev förlängas 1månad, mex har frågn.
Grävtillstånd 2018

2018.2962

U

Lokal trafikföreskrift - gångfartsområde Löttorp
2018 36_2

Marie-Louise Johansson

2018-09-28
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2963

U

Lokal trafikföreskrift - 30 km/h Byrumsvägen
Löttorp 2018 234 - ersätter tidgiare

Marie-Louise Johansson

2018-09-28
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2964

U

Lokal trafikföreskrift - parkering hamnvägen
2018 233

Marie-Louise Johansson

2018-09-28
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2972

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Storgatan utanför Ica

Ida Dessin

2018-10-01

Grävansökan 24/18

MEX

KS 2018/3

Mailat svar till Glenn 2018-10-04

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.3008

U

2018-10-03

Beslut att låta asfaltera Guntorpsgatan (fram till
Nydalagatan) samt Nydalagatan

Ilko Corkovic

Ilko Corkovic

KS 2018/107

DELEGERINGSBESLUT
Asfalteringsarbeten 2018

2018.3060

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Persnäs- Sandvik 1:1 . Grannyttrandet gäller
bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Svar senast
2018-10-15

2018-10-08

SBN

MEX

KS 2018/34

2018-10-08 Persnäs-sandvik 1:1 Lämnar utan
erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.3064

U

Delegationsbeslut - komplettering av KS beslut § Ilko Corkovic
174/18 ytterligare anvisning av 155 tkr för
asfaltering av Hagtorsnvägen och VIkingavägen

2018-10-09
KS 2018/107

DELEGERINGSBESLUT
Asfalteringsarbeten 2018

2018.3072

U

Avslag på begäran om trädfällning av skogslind
korsningen Tullgatan-Kvarngatan, sökande
Christer Ruud

Stefan Andersson-Junkka

Expedierat till sökanden /stefan A-J

DELEGERINGSBESLUT

2018-10-12
KS 2018/67

Begäran om trädfällning
2018.3073

U

Avslag på begäran om nedtagning av träd
Duvan 2, Hans Alvarsson

Stefan Andersson-Junkka

2018-10-15
KS 2018/67

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om trädfällning

2018.3075

U

2018-10-15

Lämnat utan erinran, Mex ställer sig positiva till Ida Dessin
byggnation. Borgholms kommun berörs som
fastighetsägare till Halltorp 1:23. Grannyttrandet
gäller bygglov för tillbyggnad av hotell.
Utan erinran

KS 2018/34

MEX
DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018
2018.3093

U

Delegationsbeslut att inte erbjuda
markupplåtelse för Djupvik 1:1 enligt ansökan
IB320816.

Ida Dessin

2018-10-16

IB320816 E-On/ Djupvik 1:1

MEX

KS 2018/35

Markområdet är upplåtet till BEAB genom
generell ledningsrätt, ärendet hänvisat. Delen i
norr kan sökas men i nytt ärende.

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.3159

U

Fordonsanmälan FUJ554

Marie-Louise Johansson

Skickad till Transportstyrelsen 2018-10-19/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2018-10-19
KS 2018/5

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
191647

K

yttrande mål nr 1681-18 där kommunen
motsätter sig överklagandet ochhemställer att
det ska lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

2018-10-19
KS 2018/45

DELEGERINGSBESLUT
Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1
(Lyckås)

2018.3168
2018-10-19

U

Delegationsbeslut att neka markupplåtelse
Köpings Tall S:3 S:5

Emma Sjögren

IB 324497 Köpings Tall s:3 s:5

MEX
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Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/35

Markområdet är upplåtet till BEAB genom
generell ledningsrätt, ärendet hänvisas därför
vidare till dem.

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.3169

U

Delegeringsbeslut att neka markupplåtelse Stora Emma Sjögren
rör 2:1

2018-10-19

IB323600965 Stora rör 2:1

MEX

KS 2018/35

Avvisas med stöd av redan ianspråktagen för
VA

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.3170

U

Delegationsbeslut att neka markupplåtelse Stora Emma Sjögren
rör 2:1

2018-10-19

IB323583049 Stora rör 2:1

MEX

KS 2018/35

Avvisas med stöd av redan ianspråktagen för
VA

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-09
§ 284
§ 285
§ 286
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298
§ 299

Information från verksamheten; redovisning av delegationsbeslut och verkställighet
Delårsbokslut 2018
Reviderade budgetramar 2019
Upphandling ramavtal – konferenstjänster
Inköp av surfplattor till politiker
Reseration av medel för asfaltering, budget 2019-2027
Ansökan om bidrag från uppväxlingsprojektet
Namnbyte till Ölands Utbildningscenter, Ölands Gymnasium
Val av ledamot och ersättare till regionförbundets styrelse en del av 201910
Begäran om åtgärdsplan, revisorerna
Medborgarförslag (Kalle Bern) – Öland en kommun, Nu!
Lupp 2018
Motion (Per Lublin nÖP) – solpaneler på kommunala fastigheter
Skrivelser gällande Verdandi gränd
Lokal trafikföreskrift parkering Verdandi gränd
Återrapportering hantering av uppdrag från arbetsutskottet och kommunstyrelsen
under mandatperioden samt förslag på avslut av ärenden
§ 300 Redovisning av delegationsbeslut; Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen över kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 § 129 –begäran om medel,
kompletterande opinionsundersökning ”Öland en kommun” (Mål nr 3047-18)
§ 301 Förändrad arrendetid anläggningsarrende Societetsparken, del av Borgholm 11:1
§ 302 Antagande av Grönstrukturplan – Borgholm-Köpingsvik
Borgholm Energi AB
2018-09-12
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 145
§ 146
§ 157
§ 158
§ 159
§ 148
§ 149
§ 147
§ 160
§ 161

§ 162
§ 163
§ 148
§ 149
§ 147
§ 160

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018
Avvikelserapportering 2018
Dagvattendamm Lilla triangeln 2018/45
Byggnation av verksamhetskallförråd Köpinge Tall
Förrådslokal Osten
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Bixia ProWin
Budget 2019
Projekt VA-taxa
Sopkärl Gata Park Hamnar
Hamnprojekt 2017 Prioriteringslista
Hamnprojekt Projektering Yttre Hamnen
Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter
Uppföljning Gata Park Hamnar
Återrapportering från Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
Målstyrning 2019
Restlista 2018
Hamnprojekt 2017 Prioriteringslista
Hamnprojekt Projektering Yttre Hamnen
Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter
Uppföljning Gata Park Hamnar

117
§ 161 Återrapportering från Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
§ 162 Målstyrning 2019
§ 163 Restlista 2018

Borgholm Energi El-nät
2018-09-12
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
Månadsuppföljning 2018 BELNAB
Budget 2019 Borgholm Energi Elnät
Avvikelserapportering 2018
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