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§ 327 Dnr 2016/244 793 KS

Utredning; Från matsal till restaurang

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchef Jens Odevall
att tillsammans med kostchefen utreda frågeställningarna från skrivelsen och 

komma med förslag hur de kan inarbetas i riktlinjerna och vävas in i mål och 
policy. 

Uppdraget återrapporteras senast 2018-12-31. 

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde lyfts Framtid Ölands skrivelse inkommen 2016-11-21 där 
de begär en utredning om vad Borgholms kommun vill med kosten inom skola och 
äldreomsorg. Av skrivelsen framgår förslag att de gastronomiska målen som är 
antagna bör utvecklas och att i kostpolicyn även ska ingå bemötande service och 
miljö.

Ärendet har sedan upphandlingen avbröts 2017-10-03 avvaktat hur politiken vill 
fortsätta handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag
Skrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-07 § 53 med uppdrag till ekonomiavdel-
ningen att upphandla en projektledare med förkunskaper om kost och restaurang för 
att genomföra utredningen.
Vid sammanträde 2017-06-13 § 252 återrapporterades uppdraget med fråga om hur 
arbetet ska gå vidare, varvid presenterades följande målbild för utredningen: 
miljöskapande åtgärder, arbetsmiljö/logistik, kvantifiering/kostnadsestimering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-06-13 § 232 upplägget för 
direktupphandling med tillägg att även måltidens innehåll och inspiration bör ingå 
som option. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 325, efter att ha diskuterat syftet 
med projektet beslutades att avbryta upphandlingen då förutsättningarna hade 
ändrats.

Skickas till
Kommunchef
Kostchef
Framtid Öland för kännedom
______________
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§ 328 Dnr 2015/132 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för givande diskussion. 
Kommunsekreteraren återkommer med ny mötestid. 

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde är samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av 
nämndernas verksamhet.

Under mötet informeras och diskuteras:
- synpunkter på trafikverkets åtgärder väg 136 Mellby vilket även diskute-

rades vid avstämningsmötet 2018-08-14. Kommunchefens uppdrag att 
bjuda in trafikverket för ett möte på plats i Mellby för att se vad 
man kan göra med enkla åtgärder i avvaktan på en trafikplan 
kvarstår. 

- skyltningen längs väg 136 där samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns-
ansvar.

- behov av offentliga toaletter. Det noteras att översyn och utredning av 
kommunens offentliga toaletter pågår inom fastighetsavdelningen. 

- SKL-huset i Löttorp, placering och bygglov som även diskuterades vid 
avstämningsmötet 2018-08-14. Uppdraget till kommunstyrelsens, 
samhällsbyggnadsnämndens och bolagets ordförande samt VA-
chefen att föra dialog i ärendet kvarstår.

- länsstyrelsens överprövningar av strandskyddsdispenser.  Tas upp vid 
möte med länsstyrelsen 2018-12-05.

- översiktsplanearbetet.
- organisationsförändringen.
- ekonomi.
- prioritering av detaljplaner. Konstateras att dp Rosenfars måste få 

högsta prioritet och vikten av att dp Stora Rör 2:1 fullföljs. Tas upp 
på plansam. 

- projekt Byxelkroks hamn. 
- frågor kring campingar på norra Öland.  

Lennart Bohlin meddelar att han från och med 2019-01-01 fortsätter som 
seniorkonsult i projektet Byxelkroks hamn. 

Skickas till
Kommunchefen
Ordförandena i KS, SBN och BEAB, VA-chefen
Plansam
______________
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§ 329 Dnr 2018/231 312 KS

Färdigställande cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr 
till Fyr

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att anvisa 2 000 000 kronor +- 15 % till färdigställandet av sträckan 

Knäppinge-Ormöga.
att omdisponera summan från fastighetskontot till kontot infrastruktur i 

2018 års investeringsbudget.
att beställa hos Borgholm Energi AB Gata/Park att färdigställa 2,7 km ny 

cykelväg samt utföra underhåll på 1 km befintlig väg.
att uppdra till mark- och exploateringsavdelningen att upprätta mark-

intrångsavtal i enlighet med tidigare tecknade avtal i projektet.

Ärendebeskrivning
Det kommungemensamma projektet ”Ölandsleden” har pågått under ett antal 
år. I det inledande skedet söktes finansiering och bidrag för projektet. I en 
överenskommelse avgjordes att Borgholms kommun utöver medel och 
resurser även skulle finansiera delsträckan Vannborga-Ormöga.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-23 § 126 beslutas att anvisa 
50 tkr för att iordningsställa sträckan mellan Lundegård och Nedre 
Vannborga, inom ramen för resultatet år 2015. Frågan om resterande 
sträckor överlämnas till budgetberedningen 2016 (KS 2014/51).

Senare samma år tog dåvarande projektledare upp sträckningen vid ett 
sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-31. Projektledaren 
erbjöd kommunen genomföra en delprojektering för sträckan för att på så sätt 
komma igång med den saknade länken. I beslut 2015-08-31 § 283 avstår 
kommunstyrelsens arbetsutskott från erbjudandet.

Det nämns i beslutet att det finns möjlighet att cykla via Alböke bygata. Om 
beslutets tagits med detta tillägg som en tillfällig lösning eller om det tagits för 
att förhindra nybyggnation av cykelväg framgår inte.

Efter 2016 har sträckan Nedre Vannborga till Knäppinge färdigställts. I dag 
återstår sträckan Knäppinge-Ormöga för att färdigställa Ölandsledens norra 
del i Borgholms kommun.

Sträckan har inte vid något tillfälle ingått i projekt Ölandsleden utan varit en 
kommunal angelägenhet, varför medel för detta nu äskas.

Kostnaderna fördelar sig preliminärt enligt nedan:
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2,7 km, ny cykelväg 2 000 000 SEK
1 km, underhåll på befintlig grusväg 20 000 SEK
Markintrångsersättning 20 000 SEK
SUMMA 2 040 000 SEK

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2015-06-23 § 126
Karta Översikt och karta detalj
Tjänsteskrivelse 2018-10-12 med förslag att anvisa medel, beställa arbetet 
hos Borgholm Energi AB samt ge uppdrag till mark- och exploatering 
gällande avtalstecknande.

Bedömning
Färdigställandet av sträckan är angeläget att genomföra eftersom projektet 
Ölandsleden under 2019 kommer vara klart i Borgholms kommun.

Konsekvensanalys
Möjligheten att cykla längs Ölandsleden från Borgholm och norr ut kan finnas 
från och med sommaren 2019. Att kommunens åtagande i projektet genom-
förs är en förutsättning för att göra det möjligt.
Ölandsleden är en stor satsning på turismen och det rörliga friluftslivet som 
kommunen ställt sig bakom.

Dagens sammanträde
Budgetchef Linda Kjellin informerar om finansiering att omdisponera medel från 
fastighetskontot till infrastruktur i investeringsbudget 2018.

Marcel van Luijn (M) anser att markintrångsersättning ska utgå i enlighet med 
tidigare avtal i projektet. 

Yrkande
llko Corkovic (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget, finansieringsförslaget med 
tillägg att markintrångsersättning ska betalas i enlighet med tidigare tecknade avtal i 
projektet.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut samt förslag om 
finansiering.

Proposition – tillägg
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 330 Dnr 2018/47 035 KS

Rapport om feriearbete 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger rapporten till handlingarna med uppmaning 
till arbetsmarknadsenheten att låta ungdomar utvärdera sina feriearbeten till 
kommande år. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten rapporterar i skrivelse 2018-10-22 årets feriearbeten varav 
framgår att:
- Nytt för i år är en enhetlig lön på 75 kronor i timmen oavsett ålder samt att 

målgruppen har minskats ner till att gälla ungdomar i åldern 15-17 år, tidigare 15-
19 år. 

- Under våren hölls en arbetsmarknadsmässa ihop med arbetsförmedlingen. Den 
genomfördes en lördag på Åkerboskolan och Ölands gymnasium. 

- Totalt var det 91 ungdomar som sökte. Alla inom målgruppen erbjöds arbete. 23 
ungdomar tackade nej på grund av annat jobb. Totalt anställdes 68 feriearbetare.

- Arbetsplatserna har varit renhållning på stranden i Köpingsvik, hamnvärd, prova 
på arbete inom äldreomsorg och barnomsorg, renhållning av alvaret, barnverk-
samhet på slottet, Himmelsberga museum, stadsvärd, sommarlovsaktivitet inom 
skolan samt arbete inom arbetsmarknadsavdelningen.

- 14 ungdomar var födda 2001.
- 21 ungdomar var födda 2002.
- 26 ungdomar var födda 2003.
- 7 ungdomar var födda 1999-2000 och anställdes av särskilda skäl.

Efter avslutad anställning erbjöds ungdomen ett Ferieintyg med bla beskrivning av 
arbetsuppgifterna och ett handledaromdöme.

Statsbidrag på 105 000 kronor har sökt enligt tecknad överenskommelse mellan 
kommun och arbetsförmedlingen. Målgruppen för feriejobbsatsningen är ungdomar, 
oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio samt de som går ut 
gymnasiets första och andra årskurs. Ungdomar som kan ha svårt att hitta feriejobb 
på egen hand har prioriteras.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde meddelas att kommunen har erhållit sökt statsbidrag 

Skickas till
Arbetsmarknadsavdelningen

______________
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§ 331 Dnr 2017/18 253 KS

Återrapportering av uppdrag; Fastighetsförsäljning Södra Runsten 
7:21 (förskolan Näktergalen)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta uppdraget om försäljning av fastigheten Södra Runsten 7:1
att godkänna anpassning och upprustning av fastigheten Södra Runsten 

7:21 som ersättningslokaler för Klinta korttidsboende LSS, samt rast-
lokal för hemtjänstpersonal.

Vidare föreslås kommunstyrelsen
att anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot; Fastigheter ny, om- och 

tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har, i enlighet med beslut § 17/18, tillsammans med 
socialchef och verksamhetschef undersökt förutsättningar för anpassning och 
ombyggnad av fastigheten Södra Runsten 7:21 (Näktergalens förskola) till 
lokaler för korttidsboende enligt kraven för LSS (Lagen om Särskilt Boende).

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Öland beslutade 2016-06-13 att förelägga Borgholms 
kommun vidta åtgärder för brandskydd gällande lokalen för Klinta korttids-
boende LSS. Lokalerna som kommunen hyr av Svenska Bostadsfonden 
uppfyller inte kraven enligt LSO. Bristerna måste åtgärdas genom utökat 
brandskydd till en beräknad kostnad på cirka 1,5 - 2 miljoner kronor. För 
närvarande har verksamheten dispens genom att ha en personal vaken 
nattetid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 § 23 med uppdrag att ta fram 
underlag för försäljning av fastigheten Södra Runsten 7;21 (förskolan 
Näktergalen). I samband med uppdraget har socialförvaltningen meddelat att 
de kan ha behov av lokalerna. 

Socialnämnden beslutade 2017-11-20 § 143 Dnr 2017/25-730 SN; 
- att ge fastighetsavdelningen uppdraget att se över möjligheterna att flytta 

korttidsverksamheten till kommunägda lokaler och beräkna kostnader för 
att lokalen ska uppfylla de brandkrav som gäller för korttidsverksamhet 
enligt LSS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-09 § 17 Dnr 2017/18-
253 KS; 
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- Att avvakta försäljningen av fastigheten Södra Runsten 7:21 under 
pågående utredning gällande ersättningslokaler för LSS korttidsboende.

- Att undersöka möjlighet att anpassa fastigheten Södra Runsten 7:21 enligt 
krav för LSS korttidsboende och återkomma med beräknad kostnad för 
åtgärderna. 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24 med förslag att avsluta försäljningsuppdraget, 
godkänna åtgärderna samt anvisa medel. 

Bedömning
Bedömningen är att byggnaden som är uppförd som förskola 1990 i grunden är 
välhållen men sliten av flera års förskoleverksamhet. Den är i behov av upprustning 
och en del ombyggnad för att lokalerna ska uppfylla kraven för LSS boende. 

Förutom att lokalerna ska utrustas med sprinklers behövs ny ventilation och 
värmepump, nytt kök med tillgänglighet för brukarna, nya ytskikt, belysning och 
utvändig målning. En del åtgärder behövs också för att anpassa utemiljön. 

Kostnaderna beräknas till 2 500 000 kronor och föreslås belasta kontot för ny, om- 
och tillbyggnad, Investeringsbudget 2019.

Konsekvensanalys
Genom ombyggnad av Näktergalen beräknas kostnaden på längre sikt bli 
lägre än om brandåtgärderna utförs i verksamhetens befintliga lokaler.

Anpassningen innebär att verksamheten får godkända och ändamålsenliga 
lokaler och att fler platser kan erbjudas.

Verksamhetens personalkostnader kan minskas.

Hemtjänsten får tillgång till lokaler för rast och uppehåll i den sydöstra delen 
av kommunen vilket bidrar till att minska restider för personalen.

Dagens sammanträde
Budgetchef Linda Kjellin redogör för framtagna kostnader och redovisar att 
driftskostnaden inte blir någon större förändring mot nuvarande hyreskostnad. Den 
stora förändringen blir att verksamheten kommer att bedrivas i egna lokaler i 
enlighet med antagen fastighetspolicy. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Registrator 
Efter slutligt beslut:
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Johanna Karlsson, verksamhetschef 
______________
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§ 332 Hid

Information; arbetsmarknadsenheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen med beaktande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenhetens chef informerar om verksamheten som är kommunens 
resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden. Enheten samarbetar med 
landstinget, arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa med målet att få 
människor i arbete, börja studera eller få annan egenförsörjning. 

På enheten arbetar 12 personer. 28 personer är inskrivna i aktiviteter, 22 deltar i 
Pontibus. 217 personer är inskrivna i integrationen.

I verksamheten hanteras utöver de ordinarie arbetsmarknadsåtgärderna även 
- integrationsenheten som har hand om kommunens mottagning och etablering 

och även ansvarar för att ordna bostäder för de som Migrationsverket anvisar till 
kommunen.

- Pontibus – treårig insats om finansieras av Samordningsförbundet. Insatsen riktar 
sig till den som är i behov av samverkan och utökat stöd. Målet är ökad egen-
försörjning. 

- extratjänster. 
- feriearbeten cirka 70-80 platser.

Alla insatser är individanpassade. 

Många av deltagarna står i dagsläget utanför arbetsmarknaden och uppbär då även 
försörjningsstöd. Prognosen är att inom en kortare tid kommer cirka 60 personer, 
vuxna och barn, att gå från etablering till försörjningsstöd. 

Vid mötet påtalas behovet av ett Återbruk dit flera olika aktiviteter kan knytas för att 
minska behovet av försörjningsstöd; systuga/undervisning, möbelrenovering, 
biltvätt/skötsel, däckbyte/förvaring, vedklyvning/försäljning, lokalvård, cafè/under-
visning, tvätteri, snickeri, hämtning-/lämning service, odling, tillverkning för försälj-
ning. 

Skickas till
Arbetsmarknadsenheten

______________
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§ 333 Dnr 2018/255 298 KS

Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på 
Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten 
Hammaren 9

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för 

samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2. 
att anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.
att godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar 

av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.
att anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.
Förtydligande vad summan för projektet Hammaren 9 innefattar redovisas vid 
sammanträdet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-05 § 300 ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt 
återkomma med lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden beslutade 2018-01-30 § 13, förmedla behovet av lokaler 
för återbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-13 § 85 överlämna 
socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och 
fastighetsavdelningen. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på 
åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder 
förutsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för 
verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljösyn-
punkt. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för 
samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna 
att förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av 
lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för 
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade 
kostnader för åtgärderna.
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Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har tillsammans med berörda chefer, skyddsombud 
och personal undersökt vilka åtgärder som måste göras i lokalerna för att de 
ska fungera för verksamheten och att det bidrar till minskade kostnader, 
effektiviseringar, bättre arbetsmiljö för personal och brukare. 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 med förslag att godkänna åtgärderna och 
anvisa medel.

Bedömning
Ekbacka Hus 06 plan 2
Lokalernas befintliga utformning stämmer ganska väl med verksamhetens 
behov. Endast mindre ombyggnad krävs. Däremot är lokalerna nedslitna och 
kräver upprustning av ytskikt, fönster, ventilation, nya kök, el, VVs och IT 
samt byte till Led belysning. Lokalerna planeras för att inrymma daglig 
verksamhet med olika typer av aktiviteter för cirka 44 brukare tillsammans 
med cirka 13 personal. Kostnaderna beräknas till 2 600 000 kronor. 

Hammaren 9
Lokalytor frigörs då daglig verksamhet flyttar till Ekbacka. Dessa är i behov 
av upprustning av ytskikt, mindre ombyggnad av rum för sy verkstad, tvätt 
och lunchrum. Ett nytt kök, tvättmaskiner och fler platser i omklädningsrum 
behövs också. Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör en undersökning göras 
gällande energiåtgång då byggnaden är uppförd i plåt utan isolering.  
En önskan finns om utbyggnad, alternativt placering av kontorsmodul för att 
centralisera och effektivisera kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom 
ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen.
Kostnader för en första invändig upprustning för att komma igång med 
återbruket beräknas till 1 000 000 kronor.

Konsekvensanalys
Investeringarna och genomförande av åtgärderna leder till;
- Att lokaler som inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och 

energiförbrukning kan sägas upp och eventuellt säljas och avetableras.

- Att kommunens befintliga fastigheter underhålls och används mer 
effektivt.

- Att satsningarna medverkar till att minska socialnämndens utgifter för 
lokaler och bidrag.

- Arbetsmarknadsavdelningen ges möjlighet att starta ett återbruk i 
samma byggnad som deras befintliga verkstadslokaler finns, vilket 
skapar olika samordningsvinster.
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Dagens sammanträde
Vid mötet uppkommer fråga om vad den beräknade summan 1 000 000 kronor för 
Hammaren innefattar. Förtydligande bör ges vid kommunstyrelsens sammanträde.

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Efter beslut i kommunstyrelsen:
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Ola Davidsson, chef arbetsmarknadsavdelning
Johanna Karlsson, chef daglig verksamhet 
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 334 Dnr 2015/148 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildnings-
nämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för givande diskussioner. 
Kommunsekreteraren återkommer med tid för nästa möte. 

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde är utbildningsnämndens arbetsutskott inbjudna 
med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndens 
verksamhet.

Ilko Corkovic (S) gratulerar utbildningsnämnden och förvaltningen till deras 
sjätte plats i lärarförbundets ranking.

Under mötet informeras om och diskuteras
- rekryteringen av ungdomssamordnare.  
- kommande äskande 2018 gällande kostnader för integrationen.
- ökat antal resurskrävande elever.
- ökat antal sjukskrivningar bland pedagogerna.
- förskoleverksamhetens kostnadsavvikelse från riksgenomsnittet.
- erhållet statsbidrag från Skolverket om 1,4 mkr.
- anmälan till Skolinspektionen.
- Lotsen som nu styr pedagogiska resurser för hela elevkåren, inte bara för 

nyanlända.
- vikten av att vara mera rädda om våra anställda.
- satsningar på ledarskap och medarbetarskap. 
- nätverken inom förvaltningarna. 
- Sandhorvans förskola
- elevantalet minskar, tappar en klass på fem år.
- saknar snabbare utveckling för byggnation i Rällaområdet. 
- interkommunala ersättningar.
- samarbete skola/näringsliv måste utvecklas även på Slottsskolan. 

Utbildningsnämnden tar med det till nämndens sammanträde.
- Åkerboskolan. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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§ 335 Dnr 2018/168 109 KS

Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om  Åkerboskolans 
ombyggnation i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-06-18 § 150 motion från Lars-Erik Larsson 
(V) till kommunstyrelsen för beredning. 

Lars-Erik Larsson (V) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar
- att frågan om Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad ska tas upp och 

beslutas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 - inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 137 – förtydligande av inriktningsbeslut.
Tjänsteskrivelse med förslag att motionen avslås.

Dagens sammanträde
Ordförande Staffan Larsson (C) föreslår att motionen bifalls och att inriktningsbeslut 
avseende Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad enligt KS § 97/18 lyfts till 
kommunfullmäktige enligt motionens intention. 

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till ordförandens förslag att föreslå bifall till motionen och 
att inriktningsbeslut enligt kommunstyrelsen § 97/18 lyfts till kommunfullmäktige. 

Marcel van Luijn (M) yrkar att motionen avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
motionen, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder bifalls-
yrkandet. 

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)
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Skickas till

Kommunfullmäktige

______________
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