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§ 184 Dnr 2018/238 002 KS

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare 2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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, intecknings-
åtgärder, 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.

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen stöder förslaget.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Registrator för laga kraft

______________
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§ 185 Dnr 2018/239 002 KS

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 
2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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 ekonomiassi-
stent Viola Ottoson som ersättare, att – med två i förening – för Borg-
holms 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. 

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen stöder förslaget. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Registrator för laga kraft

______________
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§ 186 Dnr 2018/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av 
delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans med 
informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunchef Jens Odevall informerar om 
- ekonomiskt underskott inom socialnämnden. Kommunstyrelsen har uppdragit till 

socialnämnden att vidta åtgärder. Förvaltningen är i stort sett färdig med förslag 
till socialnämnden med helårseffekt om 19 mkr. 

- kommande förstudie om utökat samarbete/gemensam organisation för VA på 
Öland.

- Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i kommunerna där det framgår 
att Borgholms kommun förbättrat sin plats på rankingen med 37 placeringar till 
plats 238.

- kommande EU-projekt – utvecklingsprojekt regionalt energisystem tillsammans 
med E.ON.

- ny turistchef Johan Göransson är på plats under november.
- rekrytering pågår av tillväxtchef, samhällsplanerare och MEX. Finansieras inom 

ram. Rekrytering av kart- och mätingenjör pågår då det snart är en vakans inom 
området. 

Kommunsekreteraren informerar om ledamöternas nya e-postadresser samt att  
postlista över inkomna handlingar skickas till ledamöter och ersättare i slutet av 
varje vecka. 
______________
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§ 187 Dnr 2018/240 002 KS

Attestanter 2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna mottagnings- och beslutsattestanter inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde.
att delegera till kommunchefen att vid personalförändringar godkänna 

revidering av attestlistan under mandatperioden.

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. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 188 Dnr 2016/246 041 KS

Delårsbokslut 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för granskning.
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning
Delårsbokslut för kommunen tas fram per 31 augusti varje år. Bokslutet ska 
överlämnas till revisorerna för granskning och till kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 285.

Bedömning
Av delårsbokslutet 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 Borg-

holm Energi AB. 
- delårsresultatet för koncernen är 28,9 mkr (helårsprognos 16,5 mkr). 
- antalet månadsavlönade har ökat med 13 personer medan arbetade tim-

mar för timavlönade och uttaget av mertid har minskat.  
- sjukfrånvaron har ökat något sedan delårsrapport 2017. 

Skickas till
Revisionen
Kommunfullmäktige

______________
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§ 189 Dnr 2018/8 042 KS

Budgetuppföljning september 2018

Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handling-
arna.

Det noteras att i kommande budgetuppföljningar bör planerade åtgärder 
följas med belopp.

Ärendebeskrivning
Budgetchef Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning september 2018 
varav framgår att 
• resultatet för kommunen är + 9,5 mkr. (Årsprognos +9.3 mkr).
• driftredovisningen visar budgetavvikelsen + 7,5 mkr. (Årsprognos + 5,5 

mkr).
• investeringarna 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 stats-
bidrag och utjämning samt Kommuninvests överskottsutdelning till med-
lemskommunerna +1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett överskott i form 
av lägre kostnader för löneskatt på pensioner +1,7 mkr samt låga pensions-
kostnader +2,2 mkr. Ej omfördelade avskrivningskostnader för nya investe-
ringar bidrar med +2,6 mkr. Det låga ränteläget genererar +1,4 mkr i över-
skott.

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket av-
seende 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.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen i sin helhet och kommunstyrelsen specifikt. 

Planerade åtgärder
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade 
åtgärder för att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.

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. 
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Förslag på åtgärder för en budget i balans:
• Ökad andel säsongsanställda.
• Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll.
• Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar.
• Öka timersättning för arbeten utanför avtalet.
• Minska externa tjänster.

Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. 

Planerade åtgärder är:
• 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, inklusive hamnutredning.
• Senarelägga mindre driftprojekt.

Utbildningsnämnden
• Statsbidrag kommer att framför allt användas för arbete med elever i 

behov av särskilt stöd.

Socialnämnden
• Vid årsskiftet hade äldreomsorgen alla chefstjänster tillsatta och från och 

med mitten av april har även omsorgen om funktionsnedsatta 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 sam-
lokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffek-
tivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdel-
ningen 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 resurs-
fördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen 
om funktionsnedsatta och under hösten kommer pilotgrupperna att ut-
värderas enligt resursfördelningsmodellen.

• Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av de 
beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.
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• Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksam-
heten 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 befint-
liga dygnskostnader för externa placeringar.

• För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i 
sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Digital ansökan 
frigör cirka 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan arbeta än 
mer effektivt för att få ut individerna i sysselsättning och på så sätt minska 
kostnaderna.

• Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är;
- omförhandling av samtliga systemkostnader, 
- samtliga inköp ses över.
- inventering av förbrukningsmaterial.
- enbart satsningar på utbildning som generar effektiviseringar prioriteras.

Dagens sammanträde
Vid sammanträdet konstateras att det i framtida budgetuppföljningar bör planerade 
åtgärder följas av belopp, i övrigt läggs budgetuppföljningen till handlingarna. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 190 Dnr 2018/128 041 KS

Reviderade budgetramar 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna följande reviderade budgetramar

Budget enl 
beslut

Reviderade 
ramar 2019

Socialnämnd 294 951 297 620 
Kommunstyrelsen 146 706 154 614 
Utbildningsnämnd 177 519 181 618 
Miljö- och byggnadsnämnd 13 668 519 
Bostadsanpassning 1 526 -
Revision 732 732 
Överförmyndare 960 960 
Allmänna val 350 350 

636 412 636 412 

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

Efter att budgramar beslutats av kommunfullmäktige i juni har justeringar 
gjorts genom:
- omfördelning av teknisk service, det vill säga kost, lokalvård och transport.
- omfördelning av driftkostnader för verksamhetslokaler.
- effekter av beslutad omorganisation.
- effekter av lönerevision.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskott beredning av ärendet har ekonomi-
avdelningen korrigerat ramen för revision till 732 tkr från tidigare 682 tkr, 
vilket medfört att totalsumman ökat med denna summa.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-16 § 139.
Tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-09 § 286 med förslag att 
godkänna föreslagna förändringar. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 191 Dnr 2018/208 311 KS

Reservation av medel för asfaltering, budget 2019-2027

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att budgetera 2,5 mkr/år i investeringsbudget från år 2019 till år 2027 för 

asfaltering/beläggningsarbeten. 
att införa posten asfaltering/beläggningsarbeten i investeringsbudget pro-

jekt infrastruktur för att möjliggöra delegation av besluten. 

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. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-09-26 § 168 – anvisning av medel för inköp.
Priolista från RoSy
Vägkapitalutveckling – strategiskt underhåll av gator och g/c-vägar
Tjänsteskrivelse 2018-10-09 med förslag att reservera medel för asfaltering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 289 med förslag att budge-
tera 2,5 mkr årligen och införa posten i kommunstyrelsens internbudget. 

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. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde konstateras att posten ska införas i investeringsbudget 
projekt Infrastruktur. 

Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till förslaget.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Gata/park

______________
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§ 192 Dnr 2018/128 041 KS

Verksamhetsplan;  budget 2019 samt plan 2020-2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan inför 2019

Ärendebeskrivning
Årsplan med budget 2019 och plan 2020-2021 beslutades av kommunfull-
mäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram 
en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinveste-
ringar och intern kontroll. 

Av verksamhetsplanen framgår 
- budgetramen 154 614 tkr som fördelats ut per kommunstyrelsens 

verksamheter, internbudget. 
- nämndens mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- intern styrning och kontroll. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan.
Tjänsteskrivelse 2018-10-21 med förslag att godkänna verksamhetsplanen.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör budgetchef Linda Kjellin för verksamhetsplanen 
och informerar att nya aktiviteter kommer att läggas till dokumentet under året. 
Dessa kommer att återrapporteras i delårsrapporter och årsredovisningar. 

Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
IT-avdelningen
Kommunledning

______________
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§ 193 Dnr 2018/236 660 KS

Godkännande av ska-krav samt upphandling förskolemodul; Om-/ 
till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att starta upphandling av en modulbyggd förskola för fyra avdelningar för 
att ersätta Skogsbrynets förskola.

att upphandlingen ska avse köp, alternativt med möjlighet till hyr/köp.
att förskolan uppförs på intilliggande fastighet Borgholm 11:1 som i detalj-

planen är anvisad för allmänt ändamål. 
att godkänna framtagna ska-krav för upphandling av förskolemodul.

Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att starta 
upphandling och planering för en modulbyggd 4-avdelnings förskola på 
fastigheten Borgholm 11:1 (se bilaga) för att ersätta lokaler för Skogsbrynets 
förskola. Uppförandet av den nya förskolan kan ske samtidigt som förskolans 
verksamhet pågår i befintlig byggnad på fastigheten Freja 10.

Under sammanträdet presenteras upphandlingens föreslagna ska-krav för 
godkännande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-11 § 274 Dnr 2018/197-
214  uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genom ändring av 
gällande detaljplan möjliggöra utökad byggrätt på fastigheten Borgholm Freja 
10. I ärendet redovisas att den befintliga förskolan har omfattande 
underhållsbehov och brister. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 140 Dnr 2018/128-041 KS 
godkänna; Investeringsram för år 2019 och investeringsplan för 2020-2021.  

I planen med föreslagna investeringsobjekt för 2019 och 2020 anges objektet 
Skogsbrynet (om/till alt. nybyggnation), men utan fastställd investerings-
summa. 

Tjänsteskrivelse 2018-10-11.
Upprättade ska-krav.

Bedömning
Genom den tekniska undersökning som nyligen utfördes konstaterades att 
byggnaden har byggnadstekniska brister och felaktigt utförda åtgärder i 
samband med fuktproblem i golvet på en utav avdelningarna. För närvarande 
är avdelningen stängd men skulle behöva tas i bruk inför vårterminen 2019.
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Bedömningen är att sammanlagda kostnader för att åtgärda avdelningen 
samt nödvändigt underhåll invändigt såväl som utvändigt, uppgår dessa till 
cirka 10-15 mkr.  

Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att det blir kostnadseffektivt, 
resurs- och tidsbesparande att genomföra en upphandling av en modulbyggd 
förskola. Genom att etablera den nya byggnaden på angränsande fastighet 
kan byggarbeten pågå samtidigt som verksamheten är kvar i befintlig bygg-
nad. Det genererar inga kostnader för evakuering, kortare period för stör-
ningar samtidigt som verksamheten kan följa processen och vara delaktiga i 
planeringen av utemiljön. Nuvarande parkeringsyta behålls och anslutnings-
punkter till serviceledningar finns lätt tillgängliga.

Konsekvensanalys
- Beslutet bidrar till att Borgholms kommun inom sju månader kan erhålla 

nya förskolelokaler för fyra avdelningar. 
- Beslutet bidrar till att arbetsmiljön för personal och barn på förskolan 

förbättras på snabbast möjliga sätt.
- Beslutet kan bidra till att del av fastigheten Freja 10 frigörs för kommunen 

andra lämpliga ändamål.

För genomförandet av beslutet krävs att ett antal större ekar måste avverkas. 
Material från dessa bör återanvändas på plats för en naturlekplats och även 
för andra lekplatsprojekt. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redovisas upprättade ska-krav för upphandling av 
förskolemodul.

Yrkanden
Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Utbildningsnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen 

______________
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§ 194 Dnr 2018/250 055 KS

Ska-krav särskoletaxi

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  godkänna ska-krav avseende skolskjuts särskola HVB-hem med taxi.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun köper i dag skolskjuts från Kalmar kommun samt Tranås 
kommun för tre elever som går i grundsärskola i dessa kommuner. Samtliga 
av dessa elever är folkbokförda i Borgholms kommun varav kommunen är 
skyldig att finansiera skolgången inklusive skolskjuts. En av eleverna är bo-
satt i Borgholms kommun men går på en grundsärskola i Kalmar kommun av 
den anledningen att Borgholm i dag inte har en egen grundsärskola, efter-
som det saknas elevunderlag får en sådan. Övriga två elever bor på ett HVB-
hem i Tranås kommun och går av den anledningen även i skola där. 

Gällande eleven som går i grundsärskola i Kalmar kommun är det en 
skoltransportsträcka mellan Kalmar och bostaden med personal och en 
sträcka med personal och elev. Därav har utföraren en relativt lång sträcka 
och i stort sätt ingen tomkörning. Transporten är i dag inte anpassad efter 
elevens behov och är upphandlad utifrån en skolresa med ersättning för 
kortare sträcka inklusive tomkörning utan ersättning. Detta gör att dagens 
skolskjuts inte är ändamålsenlig och bedöms som mycket kostsam i 
förhållande till uppdragets art. Det är också Borgholms kommuns ansvar att 
anordna skoltransporten till och från grundsärskolan i Kalmar. Skolan i 
Kalmar har flaggat upp att transporten inte är ändamålsenlig och att de inte 
kan tillhandaha den transport som behövs via sina egna skolskjutsavtal.

I Tranås kommun köper Borgholms kommun en skolskjutstransport från 
skolkommunen utan att delta i processen för vilka krav som är ställda på 
transporten. Ersättningen till utföraren är flera gånger högre än den 
Borgholms kommun betalar för jämförbara skoltransporter. En egen 
upphandling för denna skoltransport skulle öka likvärdigheten och 
konkurrensutsätta en ersättning som bedöms orimligt hög i förhållande till 
våra egna likvärdiga skoltransporter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Ska-krav.
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Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde presenteras ska-krav för upphandlingen med krav på 
leverantör, fordon och personal. 

Enligt antagen upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen godkänna ska-kraven. 
Tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen godkänner ska-kraven.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 195

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195 Dnr 2018/243 450 KS

Ny taxemodell för renhållning och avfall 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna den nya taxemodellen för återvinning och avfall 2019.
att anta oförändrad total taxenivå för både återvinning och avfall. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-10-10 § 164 kommunfullmäktige att godkänna 
den nya taxemodellen för Återvinning och avfall för 2019 samt att anta oförändrad 
total taxenivå för Återvinning och avfall. 

Den nya taxemodellen för återvinnig och avfall 2019 är framtagen för att få en 
förenklad, förtydligad och miljöstyrande taxa.

Av förslaget framgår att avfallsavgiften består av tre delar; årsavgift, viktbaserad 
behandlingsavgift och avgifter för tilläggstjänster vid behov. 

Årsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift. 
- Grundavgiften bidrar till att finansiera kundtjänst, information, administration, drift 

av återvinningscentraler och omhändertagande av grovavfall och farligt avfall från 
hushåll. Grundavgift debiteras per behållare. 

- Hämtningsavgiften finansierar hämtning, omlastning av hushållsavfall och dess 
storlek varierar beroende på abonnemang.

Viktavgift finansierar transport och behandling av hushållsavfall men även den del 
av grundavgiften och dess storlek varierar beroende på om avfall läggs i kärl eller 
container samt mängden avfall. 

Tilläggstjänster kan vara extra hämtning, avfall i kärl, container eller extra säck. 

Angivna hämtningsavgifter för kärl gäller när kärlet placeras vid farbar väg där 
hämtningsfordonet kan stanna intill. Vid annan, på förhand överenskommen, 
placering tillämpas avgift för dragavstånd eller sker hämtning med specialfordon.

Av den nya taxemodellen framgår bland annat att
- årsavgiften höjs mellan 5,5-9 % beroende på hämtningsperiod.
- två extra tömningar under vintern ingår i sommarabonnemang för fritidsboende.
- viktavgiften för avfall i sopkärl sänks med 11 % till 3:35 kronor/kilo.
- kund med container, underjordsbehållare och komprimator får välja mellan 

sorterat och osorterat abonnemang.
- det nu finns möjlighet att teckna abonnemang för separat matavfallskärl.
- det nu finns särskild tjänst att mot tilläggsavgift få hämtning med specialfordon.
- avgiften för byte av behållare sänkts.
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- struktur för hämtning av grovavfall har ändrats, tjänsten utökas så att även 
trädgårdsavfall och el-avfall kan hämtas. 

- struktur för slamtömning ändras, avgiften delas upp i framkörningsavgift och 
tömningsavgift. 

- struktur för latrintömning har ändrats, grundavgift och hämtningsavgift per 
latrinkärl har införts. 

- en felsorteringsavgift mellan 150-700 kronor har tillkommit.

Det noteras att total taxenivå är oförändrade med denna nya taxemodell. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2018-10-10 § 164 med förslag om godkännande och antagande. 
Taxemodell.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 196 Dnr 2018/128 041 KS

Antagande av höjda prisindex från 2019-01-01 gällande timtaxa för 
tillsyn och prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2019 

gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 
att timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken efter höjning enligt (PKV) blir 

910 kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt Livsmedelslagen. 
att beslutet gäller från och med 2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2018-09-27 § 187 att kommunfullmäktige antar 
SKLs redovisade höjda prisindex för kommunal verksamhet timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt Miljöbalken.

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 samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-26 § 247. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förvaltningen att på ett lättfattligt sätt upplysa 
kunden om taxan, antingen på hemsidan eller på fakturan.

Beslutsunderlag
SKL:s prisindex kommunal verksamhet, PKV-20180427
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 187 med begäran att fullmäktige antar 
SKL:s höjda prisindex.

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 
kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen. 

Som en jämförelse i Kalmar län vad Borgholms kommun debiterar, se tabell nedan: 
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Sverige 2017 Timtaxa ordinarie kontroll
Medelvärdet 1035
Högst (Lycksele) 1433
Lägst (Värnamo, Ödeshög, 
Degerfors) 750
Kommuner i Kalmar län 2018 Timtaxa ordinarie kontroll
Borgholm 994
Emmaboda 885
Hultsfred-Vimmerby 1037
Högsby-Mönsterås 840
Kalmar 927
Mörbylånga 1039
Nybro 1103
Oskarshamn 856
Torsås 867
Västervik 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 verksam-
het (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 verksam-
het viktas till ett genomsnittligt pris.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 197 Dnr 2018/128 041 KS

Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta ny delavgift gällande rivningslov inklusive startbesked för enklare 

byggnader mindre än 25 kvm, innebärande en sänkt avgift.
att avgiften gäller från 2018-12-01.
att avgiften ersätter avgift i tidigare taxa antagen  av kommunfullmäktige att gälla 

även från 2019-01-01

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 188 kommunfullmäktige att anta 
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 4 550 kronor för alla byggnader upp till 250 m². 
Med föreslagen taxa blir avgiften 2 275 kronor för byggnader upp till 25 m².

Beslutsunderlag
Plan-och bygglovstaxa antagen 2017-11-20.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 188 med förslag att anta ny delavgift.

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

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 198 Dnr 2016/92 043 KS

Anvisning av medel, projektering Yttre hamnen; Hamnverksam-
heten i Borgholms kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projektering av yttre hamnen
att anvisa 315 tkr till projekteringen från investeringsbudget ”övriga inves-

teringar”. 

Det noteras ärendet handlar om en förstudie inför projektering.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår i beslut 2018-09-12 § 149 att kommunstyrelsen 
beviljar medel för projektering av yttre hamnen Borgholm med 315 tkr.  Av 
beslutet framgår att allvarliga brister noterats och att en besiktning genom-
förts. Resultatet visade på dålig bärighet och området stängdes av med 
omedelbar verkan. 

Begäran avser endast projektering, för eventull renovering skrivs separat 
utlåtande efter genomförd projektering.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2018-09-12 § 149 med förslag att godkänna projekteringen 
och anvisa medel.
Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen 

Bedömning
I tjänsteskrivelsen framgår att 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

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) och Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Carl Malgerud (M) informerar att det bör noteras att ärendet rör sig om en förstudie 
inför projekteringen.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB

______________
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§ 199 Dnr 2016/92 043 KS

Begäran om anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i 
hamnarna Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta återrapportering av hamnutredningen/underhållsplan innan 

vidare beslut.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB rekommenderar 2018-09-12 § 147 kommunstyrelsen att 
avsätta 100 tkr/hamn för besiktning av akuta åtgärdspunkter i hamnarna 
Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik.

I beslutet hänvisas till framtagen underhållsplan där det finns upptaget ett 
antal akuta åtgärdspunkter som bör besiktigas för at avgöra vilka åtgärder 
som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra förstudier. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-09-12 § 147.
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen med förslag att avvakta 
hamnutredningen.

Bedömning
I tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen framgår att det tidigare har 
beslutats att genomföra en hamnutredning av statusen över kommunens 
hamnar. Som en del i hamnutredningen ingick framtagande av en under-
hållsplan. Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad av Borgholm 
Energi men inte återrapporterad till kommunen.

I beslutad investeringsbudget 2018 och 2019 finns inga medel avsatt för 
investeringar i hamnar utöver Byxelkroks hamn.

Skickas till
Borgholm Energi AB

______________
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§ 200 Dnr 2018/223 012 KS

Inköp av surfplattor till politiker

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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.

Ärendebeskrivning
I tjänsteskrivelse framgår att kommunen har påbörjat en översyn av kommu-
nens dokument- och informationshantering. Detta i syfte att kvalitetssäkra, 
förenkla och inte minst tillgängliggöra kommunens dokument- och informa-
tionshantering.   

Grundtanken är att bygga en struktur som innebär att digital information och 
ärenden kan flöda i verksamheten, till politiken och bli tillgänglig för medborg-
arna. 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 distri-
buera 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-kortplats och skydd är 4 740 kronor. 
Surfabonnemang med 10 GB kostar 59 kronor/månad. Vi räknar att behovet 
är 60 surfplattor. Härutöver till kommer en månatlig kostnad av portal för 
distribuering av handlingar om 49 kronor/användare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-09-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 288 med förslag att införskaffa 
surfplattor. 

mailto:fornamn.efternamn@pol.borgholm.se
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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-faktorsinlogg-
ning för klassificerat material. På sikt kommer systemet även erbjuda möjlighet 
för den förtroendevalde att digitalt hantera arvode och andra ersättningar.

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.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Torbjörn Johansson (FÖL), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M) yrkar bifall till 
förslaget.

Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till förslaget men framhåller vikten av att de som inte 
vill använda läsplatta ska få pappersexemplar av handlingarna.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
IT-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare

______________
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§ 201 Dnr 2017/250 006 KS

Fastställande av sammanträdesdagar 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar 2018; 27 november och 11 

december.
att sammanträdena hålls mellan klockan 10:00-15:00.

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

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om ledamöterna anser att sammanträdena i fortsättningen ska 
hållas mellan klockan 09:00-14:00.

Yrkanden
Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att mötena börjar klockan 10:00. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, vilka ska ställas under proposition.

Proposition 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget 
att börja sammanträdena klockan 10:00.

Skickas till
Kommunsekreteraren
Servicecenter

______________
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§ 202 Dnr 2016/185 214 KS

Antagande av detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens 
camping.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta detaljplan Kyrketorp 1:14 ”Bödagårdens camping” med tillhörande 

handlingar. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 189 att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen.
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.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 189.
Detaljplan.

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

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 203 Dnr 2018/41 403 KS

Grönstrukturplan för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik att ingå som underlag i 

kommande översiktsplan för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår 2017-11-16 § 44 att kommunfullmäktige 
antar framtagen Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik. Planen 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, priori-
terade grönområden och övergripande strategier för att stärka grönstrukturen

Beslutsunderlag
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2017-11-16 § 44.
Tjänsteskrivelse 2018-09-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09  § 302 med förslag att anta planen.

Bedömning
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 dem. Grön-
strukturplanen är en del i och ett viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar 
utveckling. Kommunens egen grönstrukturplan kompletterar dessutom den grön-
strukturplan Länsstyrelsen i Kalmar län håller på att ta fram eftersom kommunens 
egna har högre upplösning i tätorterna Borgholm och Köpingsvik.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 204 Dnr 2018/221 106 KS

Godkännande av avveckling av regionförbundet, ändrad förbunds-
ordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att välja Ilko Corkovic (S) till ordinarie ledamot och Eva-Lena Israelsson (S) till 

ersättare i regionförbundets styrelse till dess att likvideringen av Regionför-
bundet i Kalmar län är genomförd. 

att godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 
likvidation 1 januari 2019.

att godkänna ändringarna i förbundsordningen.
att godkänna ändringarna i reglementet.

Ärendebeskrivning
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.

Av skrivelsen framgår att medlemskommunerna ska utse ledamot och ersättare, 
godkänna avvecklingen av regionförbundet samt godkänna ändringarna i 
förbundsordningen och reglementet. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från regionförbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-9 § 292 med förslag på ledamot och 
ersättare.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 205 Dnr 2018/233 112 KS

Förordnande av begravningsombud 2019-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå nuvarande begravningsombud Henrik Linnarsson till ombud 

även för tiden 2019-01-01—2022-12-31

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Östergötland översänder i remiss till kommunen att föreslå 
lämpliga personer som förordnas som begravningsombud. Länsstyrelsen 
ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), förordna 
begravningsombud för tidsperioden 2019-01-01—2022-12-31.

Enligt begravningsförordningen ska länsstyrelsen 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 kommu-
nens digitala och analoga anslagstavla. 

Beslutsunderlag
Remiss Länsstyrelsen Östergötland.
Tidigare beslut om begravningsombud sedan 2017.

Dagens sammanträde
Kommunsekreteraren informerar att nuvarande begravningsombud har accepterat 
att vara begravningsombud kommande mandatperiod.  

Skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Henrik Linnarsson

______________
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§ 206 Dnr 2018/218 116 KS

Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt 1:e och 2:e 
ersättare i kommunstyrelsens utskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Staffan Larsson (C) till ordförande och Ilko Corkovic (S) som 1:e vice 

ordförande i arbetsutskott och trafiknämnd.
att utse Ilko Corkovic (S) till ordförande och Staffan Larsson (C) som 1:e vice 

ordförande i personalutskott, pensionsmyndighet, budgetberedning, 
krisledningsnämnd och näringslivsutskott.

att utse Carl Malgerud(M) till 2:e vice ordförande i alla utskott.
att utse följande ersättare i kommunstyrelsen utskott 

1:e personliga ersättare
Nina Andersson-Junkka (S)
Ulrika Lind (C)
Marcel van Luijn (M)
2:e personliga ersättare
Lars Ljung (S)
Tomas Zander (C)
Torbjörn Johansson (FÖL)

Ärendebeskrivning
Enligt antaget reglemente ska kommunstyrelsens arbetsutskott förutom ordinarie 
ledamöter, kommunstyrelsen presidium, ha två personliga ersättare.

Beslutsunderlag
Reglemente.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde meddelar Ilko Corkovic (S) att ordförandeskapet i de olika 
utskotten; arbetsutskott, trafiknämnd, personalutskott, pensionsmyndighet, 
krisledningsnämnd, budgetberedning och näringslivsutskott ska delas mellan 
Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Val – ordförande

Ordföranden frågar om förslag på ordförande:
Ulrika Lindh (C) föreslår Staffan Larsson som ordförande i arbetsutskott och 
trafiknämnd och som 1:e vice ordförande i övriga utskott.
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Nina Andersson-Junkka (S) föreslår Ilko Corkovic som ordförande i personalutskott, 
pensionsmyndighet, krisledningsnämnd, budgetberedning och näringslivsutskott och 
som 1:e vice ordförande i övriga utskott. 
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen.
Vidare konstateras att Carl Malgerud (M) är 2:e vice ordförande i alla utskotten

Val - 1:e och 2:e personliga ersättare

Ordföranden frågar om förslag på 1:e och 2:e personliga ersättare:
Staffan Lasson (C) föreslår Ulrika Lindh som 1:e ersättare och Tomas Zander som 
2:e ersättare.
Ilko Corkovic (S) föreslår Nina Andersson-Junkka som 1:e ersättare och Lars Ljung 
som 2:e ersättare.
Lenamarie Wikström (M) föreslår Marcel van Luijn (M) som 1:e ersättare och 
Torbjörn Johansson som 2:e ersättare.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen.

Skickas till
Valda ersättare
Personalavdelningen

______________
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§ 207 Dnr 2018/218 116 KS

Val av kultur- och fritidsutskott; ledamöter, sammankallande och 
personliga ersättare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse följande personer att ingå i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott:

Ordinarie ledamöter
Sara Kånåhols (V) sammankallande
Lars Ljung (S)
Marcel van Luijn (M)
Personliga ersättare
Eva Wahlgren (C)
Nina Andersson-Junkka (S)
Annette Hemlin (FÖL)

Ärendebeskrivning
Enligt antaget reglemente ska kommunstyrelsen ha ett kultur- och fritidsutskott 
bestående av tre ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare, två från 
majoriteten och en från oppositionen från kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde
Val – ledamöter
Ordförande frågar om förslag på ledamöter.

Nina Andersson-Junkka (S) föreslår Sara Kånåhols som ledamot tillika 
sammankallande.

Ilko Corkovic (S) föreslår Lars Ljung.

Carl Malgerud (M) föreslår Marcel van Luijn.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen.

Val – personliga ersättare
Ordföranden frågar om förslag på personliga ersättare.

Staffan Larsson (C) föreslår Eva Wahlgren.

Ilko Corkovic (S) föreslår Nina Andersson-Junkka.

Torbjörn Johansson (FÖL) föreslår Annette Hemlin.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen. 

Skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Personalavdelningen
Kultursekreteraren

______________
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§ 208 Dnr 2018/218 116 KS

Val av folkhälsopolitiker 2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Marcel van Luijn (M) till folkhälsopolitiker 2018-2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta ett folkhälsoråd där en folkhälsopolitiker 
ska representera styrelsen.

Under förra mandatperioden har Marcel van Luijn (M) varit folkhälsopolitiker.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-20 § 58.

Dagens sammanträde
Ordföranden informerar att Marcel van Luijn är tillfrågad om att fortsätta som 
folkhälsopolitiker även mandatperioden 2018-2022.

Ordföranden frågar om förslag på folkhälsopolitiker.

Carl Malgerud (M) föreslår Marcel van Luijn (M).

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Vald politiker
Folkhälsosamordnaren
Personalavdelningen

______________
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§ 209 Dnr 2018/218 116 KS

Val av ungdomspolitiker 2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Sara Kånåhols (V) till ungdomspolitiker 2018-2022.
att utse Lars Ljung (S) till ersättare för ungdomspolitikern 2018-2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ungdomspolitiska verksamhet och enligt 
antagen uppdragsbeskrivning ska ordinarie ledamot och ersättare utses. 

Sedan 2013 har kommunstyrelsen utsett ungdomspolitiker och antagit en uppdrags-
beskrivning för densamma. Uppdragsbeskrivningen utgår från antagen vision, 
kommunala mål samt nationella ungdomspolitiska mål och FN:s barnkonvention. 
Det ungdomspolitiska arbetet är tvärsektoriellt och förutsätter samverkan inom 
kommunen. Det är varje nämnds ansvar att rapportera, bjuda in och föra dialog med 
kommunens ungdomspolitiker.

Under förra mandatperioden har Annette Hemlin (FÖL) varit ungdomspolitiker med 
Marcel van Luijn (M) som ersättare 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2013-10-29 § 163

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om förslag på ungdomspolitiker och ersättare. 

Lars Ljung (S) föreslår Sara Kånåhols (V) som ordinarie ungdomspolitiker.

Staffan Larsson (C) föreslår Lars Ljung (S) till ersättare. 

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen. 

Skickas till
Valda ledamöter
Personalavdelningen
Ungdomssamordnare

______________
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§ 210 Dnr 2018/218 116 KS

Val av representant i Sveriges Eko-kommuner 2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Staffan Larsson (C) till kommunens politikerombud i Sveriges Eko-

kommuner 2018-2022.

Ärendebeskrivning
Sveriges Ekokommuner är en frivillig sammanslutning för kommuner, landsting och 
regioner som samarbetar för en hållbar utveckling. Borgholms kommun har varit 
medlem sedan 2011.
Under förra mandatperioden har Bertil Lundgren (MP) varit kommunens 
politikerombud.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar omförslag till politikerombud i Sveriges Eko-kommuner.

Ulrika Lindh (C) föreslår Staffan Larsson.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget.

Skickas till
Vald representant
Sveriges Eko-kommuner
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

______________
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§ 211 Dnr 2018/218 116 KS

Val av representanter i Miljöfonden 2018-2022 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ilko Corkovic (S), Cecilia Ahlström (S), Tomas Zander (C), Carl Malgerud 

(M) och Annette Hemlin (FÖL) till styrelserepresentanter i Miljöfonden 2018-
2022. 

Ärendebeskrivning
2017 godkändes upprättat avtal om inrättande av en miljöfond och kommunstyrel-
sen beslutade att bilda en styrelse för fonden. Styrelsen ska bestå av sex personer; 
tre från kommunstyrelsen fördelat två från majoriteten och en från oppositionen, 
samt en representant från vardera samhällsbyggnadsnämnden, Borgholm Energi 
AB och E.On.

Under senaste mandatperioden har Ilko Corkovic (S), Mattias Carlsson (FÖL), Stig 
Bertilsson (C) representerat kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-04-25 § 89.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om förslag på representanter.

Nina Andersson-Junkka (S) föreslår Ilko Corkovic och Cecilia Ahlström

Ulrika Lindh (C) föreslår Tomas Zander.

Lenamarie Wikström (M) föreslår Carl Malgerud och Annette Hemlin. 

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen. 

Skickas till
Valda representanter
Personalavdelningen
Linda Hedlund

______________
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§ 212 Dnr 2018/218 116 KS

Val av ombud Kommuninvest 2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ilko Corkovic (S) till ombud i Kommuninvest. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har sedan 2010 varit medlem i Kommuninvest och ska utse en 
representant till bolagsstämmorna.

Under förra mandatperioden har kommunstyrelsens ordförande varit ombud.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om förslag på ombud.

Lars Ljung (S) föreslår Ilko Corkovic.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget.  

Skickas till
Valt ombud
Kommuninvest

______________
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§ 213 Dnr 2018/218 116 KS

Val av representant till arbetsgrupp,  revidering av renhållnings-
ordningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bertil Lundgren (MP) att representera kommunstyrelsen i arbetsgruppen 

till dess revideringen av renhållningsordningen är genomförd. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-07 § 268 att hos Borgholm 
Energi AB beställa revidering av Renhållningsordning för Borgholms kommun. Som 
kommunstyrelsens representant i arbetsgruppen för revideringen utsågs Bertil 
Lundgren (MP).

Arbetet med revideringen beräknas att vara slutförd under januari månad 2019.

Dagens sammanträde
Ordföranden informerar att Socialdemokraterna föreslår att Bertil Lundgren (MP) ska 
slutföra sitt uppdrag som representant i arbetsgruppen för revideringen. 

Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget.  

Skickas till
Bertil Lundgren
Catherine Hevelius
Personalavdelningen

______________
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§ 214 Dnr 2018/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med 
inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 1)
______________



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 215

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 Dnr 2018/252 361 KS

VA-taxa 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta oförändrad VA-taxa för år 2019.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB har i sitt budgetbeslut för år 2019 föreslagit att VA-taxan för år 
2019 ska vara oförändrad. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 172.
VA-taxa 2019.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen ställer sig bakom bolagets förslag om 
förändrad taxa. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________



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

Marie-Louise Johansson

2018-09-21 KLT

KS 2015/64 KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

Skolskjutsupphandling 2018

2018.2734 I Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 
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

Magdalena Widell

2018-09-17 SKL 

      KS meddelande INFORMATION

2018.2777 I Beslut BEAB 2018-09-12 § 155 Byggnation av 
verksamhetskallförråd Köpings Tall

Magdalena Widell

2018-09-20 BEAB 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.2795 I 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

El-olycka Köpingbaden

2018.2815 I Beslut enligt förordningen (2017:1337) om bidrag 
till grönare städer. Boverket avslår Borgholms 
kommuns ansökan om bidrag för grönare städer 
avseende projektet Borgholm torg, 
Amerikaparken, vattendepåer. 

Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-10-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2018-09-17 - 2018-10-19

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Aktuella

Visas ej

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018-09-24 Boverket 

      Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.2821 I Cirkulär 18:34 Partsgemensamma förtydliganden 
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.

Magdalena Widell

2018-09-25 SKL 

      Meddelande KS CIRKULÄR

2018.2971 I Cirkulär 18:35 Preliminär utjämning för år 2019

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”

Magdalena Widell

2018-10-01 SKL

      Meddelande KS CIRKULÄR

2018.2990 I Beslut från Mörbylånga kommun med antagande 
av detaljplanen Isgärde 4:4. Överlämnad till SBN

Magdalena Widell

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

Magdalena Widell

2018-10-04 SKL

      Meddelande KS CIRKULÄR

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3035 I Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens 
protokoll 2018-09-27

Magdalena Widell

2018-10-05 GYF

      Meddelande KS PROTOKOLL

2018.3065 I Ölands kommunalförbund- Delårsrapport 1, per 
den 30 april 2018

Magdalena Widell

2018-10-09 Öland kommunalförbund

      Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3078 I Beslut om beviljat stöd 1 610 962 kr för förnyelse 
om kommunala lekplatser på fastigheten 
Borgholm 11:1

Magdalena Widell

2018-10-16 Boverket 

KS 2016/197 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Förslag utveckling av lekplatserna i Borgholm

2018.3095 I Nominera årets föreningsvänligaste kommun 
2018

Magdalena Widell

2018-10-17 Sveriges föreningar 

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3148 I Inbjudan till Darko Pervan med inbjudan för ett 
besök i Borgholms kommun för att diskutera om 
det finns förutsättningar för en företagsetablering i 
vår kommun. 

Magdalena Widell

2018-10-18 KSO 

      Meddelande KS UTGÅENDE SKRIVELSE

2018.3157 I Trafikråd 20181011 minnesanteckningar och 
presentationer

Magdalena Widell

2018-10-19 KLT

      Meddelande KS MINNESANTECKNING

2018.3162 I 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

Sidan  3 av 3
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Id 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
Kommunstyrelsen lägger 2018-09-25 § 182 
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans 
med inkomna meddelanden med godkännande 
till handlingarna 

DELEGERINGSBESLUT

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

2018-09-19

KS 2018/5 Skickat med rek+mb 2018-09-19. DELEGERINGSBESLUT

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 U Överlåtelse arrendeavtal kiosk Kårehamn 2:7 Kristian Petersson Sjövall

2018-09-27 MEX

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-10-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2018-09-17 - 2018-10-19

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2017/4 2017-12-20 godkändes överlåtelse av 
arrendeavtal för kiosk på fastigheten Kårehamn 
2:7

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor delegation MEX 2017

2018.2908 I Ansökan om tillstånd gällande Byxelkroks hamn.
2018-09-26 -

Ida Dessin

2018-09-27 Grävansökan 23/18 MEX

KS 2018/3 Mailat svar till Fredrik Lindgren 2018-10-16  J.D.
Ev förlängas 1månad, mex har frågn.

DELEGERINGSBESLUT

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

Ilko Corkovic

2018-10-03 Ilko Corkovic

KS 2018/107 DELEGERINGSBESLUT

Asfalteringsarbeten 2018

2018.3060 U Borgholms kommun berörs som fastighetsägare 
till Persnäs- Sandvik 1:1 . Grannyttrandet gäller 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Svar senast 
2018-10-15

Emma Sjögren

2018-10-08 SBN MEX

KS 2018/34 2018-10-08 Persnäs-sandvik 1:1  Lämnar utan 
erinran.  

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018

Sidan  2 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3064 U Delegationsbeslut - komplettering av KS beslut § 
174/18 ytterligare anvisning av 155 tkr för 
asfaltering av Hagtorsnvägen och VIkingavägen

Ilko Corkovic

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

2018-10-12

KS 2018/67 Expedierat till sökanden /stefan A-J DELEGERINGSBESLUT

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

Ida Dessin

2018-10-15 Utan erinran MEX

KS 2018/34 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

2018-10-19

KS 2018/5 Skickad till Transportstyrelsen 2018-10-19/mlj DELEGERINGSBESLUT

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

Emma Sjögren

2018-10-19 IB 324497 Köpings Tall s:3 s:5 MEX

Sidan  3 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering 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 
rör 2:1

Emma Sjögren

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 
rör 2:1

Emma Sjögren

2018-10-19 IB323583049 Stora rör 2:1 MEX

KS 2018/35 Avvisas med stöd av redan ianspråktagen för 
VA

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018

Sidan  4 av 4
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-10-09

§ 284 Information från verksamheten; redovisning av delegationsbeslut och verkställighet
§ 285 Delårsbokslut 2018
§ 286 Reviderade budgetramar 2019
§ 287 Upphandling ramavtal – konferenstjänster
§ 288 Inköp av surfplattor till politiker
§ 289 Reseration av medel för asfaltering, budget 2019-2027
§ 290 Ansökan om bidrag från uppväxlingsprojektet
§ 291 Namnbyte till Ölands Utbildningscenter, Ölands Gymnasium
§ 292 Val av ledamot och ersättare till regionförbundets styrelse en del av 201910
§ 293 Begäran om åtgärdsplan, revisorerna
§ 294 Medborgarförslag (Kalle Bern) – Öland en kommun, Nu!
§ 295 Lupp 2018
§ 296 Motion (Per Lublin nÖP) – solpaneler på kommunala fastigheter
§ 297 Skrivelser gällande Verdandi gränd
§ 298 Lokal trafikföreskrift parkering Verdandi gränd
§ 299 Återrapportering hantering av uppdrag från arbetsutskottet och kommunstyrelsen 

under mandatperioden samt förslag på avslut av ärenden
§ 300 Redovisning av delegationsbeslut; Yttrande över laglighetsprövning enligt kommu-

nallagen 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 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 
§ 151 VD rapporterar 2018 
§ 152 Månadsuppföljning 2018 
§ 153 Avvikelserapportering 2018 
§ 154 Dagvattendamm Lilla triangeln 2018/45 
§ 155 Byggnation av verksamhetskallförråd Köpinge Tall 
§ 156 Förrådslokal Osten 
§ 145 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 
§ 146 Bixia ProWin 
§ 157 Budget 2019 
§ 158 Projekt VA-taxa 
§ 159 Sopkärl Gata Park Hamnar 
§ 148 Hamnprojekt 2017 Prioriteringslista 
§ 149 Hamnprojekt Projektering Yttre Hamnen 
§ 147 Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter 
§ 160 Uppföljning Gata Park Hamnar 
§ 161 Återrapportering från Kommunstyrelsen,

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

§ 162 Målstyrning 2019 
§ 163 Restlista 2018 
§ 148 Hamnprojekt 2017 Prioriteringslista 
§ 149 Hamnprojekt Projektering Yttre Hamnen 
§ 147 Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter 
§ 160 Uppföljning Gata Park Hamnar 8



§ 161 Återrapportering från Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

§ 162 Målstyrning 2019 
§ 163 Restlista 2018 

Borgholm Energi El-nät 

2018-09-12

§ 24 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 
§ 25 Månadsuppföljning 2018 BELNAB 
§ 26 Budget 2019 Borgholm Energi Elnät 
§ 27 Avvikelserapportering 2018

- - - - 

9


	Protokoll förstasida
	Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare 2018-2022
	Beslut KS 2018-10-30 bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare 2018-2022

	Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 2018-2022
	Beslut §185 KS 2018-10-30 bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 2018-2022

	Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning av delegationsbeslut
	Beslut § 186 KS 2018-10-30 Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning av delegationsbeslut

	Attestanter 2018-2022
	Beslut § 187 KS 2018-10-30 Attestanter 2018-2022

	Delårsbokslut 2018; Budget 2018
	Beslut § 188 KS 2018-10-30 Delårsbokslut 2018; Budget 2018

	Budgetuppföljning september 2018
	KS § 189 2018-10-30 Budgetuppföljning september 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Reviderade budgetramar 2019
	Beslut § 190 KS 2018-10-30 reviderade budgetramar 2019

	Reservation av medel för asfaltering, budget 2019-2027
	Beslut § 191 KS 2018-10-30 Reservation av medel budget 2019-2027; Gatuunderhållsplan för Borgholms kommun 
	Sida 1
	Sida 2


	Verksamhetsplan;  budget 2019 samt plan 2020-2021
	Beslut § 192 KS 2018-10-30 Verksamhetsplan;  budget 2019 samt plan 2020-2021

	Godkännande av ska-krav samt upphandling förskolemodul; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet
	Beslut § 193 KS 2018-10-30 Ska-krav samt upphandling förskolemodul; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet
	Sida 1
	Sida 2


	Ska-krav särskoletaxi
	Beslut § 194 KS 2018-10-30 Ska-krav särskoletaxi
	Sida 1
	Sida 2


	Ny taxemodell för renhållning och avfall 2109  
	Beslut § 195 KS 2018-10-30 Ny taxemodell för renhållning och avfall 2109  
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen.
	Beslut § 196 KS 2018-10-30 Antagande av höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen.
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL; Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
	Beslut § 197 KS 2018-10-30 Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL; Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021

	Anvisning av medel, Projektering Yttre hamnen; Hamnverksamheten i Borgholms kommun. 
	Beslut § 198  KS 2018-10-30 Begäran om anvisning av medel, Projektering Yttre hamnen; Hamnverksamheten i Borgholms kommun. 
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om anvisning av medel för aktua åtgärdspunkter i hamnarna Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik
	Beslut  § 199 KS 2018-10-30 Begäran om anvisning av medel; Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkte

	Inköp av surfplattor till politiker
	Beslut §200 KS 2018-10-30 Inköp av surfplattor till politiker
	Sida 1
	Sida 2


	Fastställande av sammanträdesdagar  2018
	Beslut § 201 KS 2018-10-30 Sammanträdestider  2018

	Antagande av detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens camping.
	Beslut§ 202  KS 2018-10-30
Antagande av detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens camping.

	Grönstrukturplan för Borgholms kommun
	Beslut § 203 KS 2018-10-30
Grönstrukturplan för Borgholms kommun

	Godkännande av avveckling av regionförbundet, ändrad förbundsordning och reglemente samt val av ledmot och ersättare
	Beslut § 204 KS 2018-10-30
Godkännande av avslut, ändring av förbundsordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare; Avslut av Regionförbundet i Kalmar län

	Förordnande av begravningsombud 2019-2022
	Beslut § 205 KS 2018-10-30 Förordnande av begravningsombud 2019-2022

	Val av ordföarnde, 1:e och 2:e vice ordförande samt 1:e och 2:e vice ersättare i kommunstyrelsens olika utskott
	Beslut § 206 KS 2018-10-30 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott  
	Sida 1
	Sida 2


	Val av kultur- och fritidsutskott; ledamöter, sammankallande och personliga ersättare
	Beslut § 207 KS 2018-10-30 Val av kultur- och fritidsutskott
	Sida 1
	Sida 2


	Val av folkhälsopolitiker 2018-2022
	Beslut § 208 KS 2018-10-30
val av folkhälsopolitiker

	Val av ungdomspolitiker 2018-2022
	Beslut § 209 KS 2018-10-30
val av ungdomspolitiker

	Val av representant i Sveriges Eko-kommuner2018-2022
	Beslut § 210 KS 2018-10-30
Val av representant i Sveriges Eko-kommuner

	Val av representanter i Miljöfonden 2018-2022
	Beslut § 211 KS 2018-10-30 Val av representanter i Miljöfonden

	Val av ombud Kommuninvest 2019-2022
	Beslut § 212 KS 2018-10-30
val av ombud kommuninvest

	Val av representant till arbetsgrupp; revidering av renhållningsordningen
	Beslut  § 213 KS 2018-10-30
Val av representant till revidering av renhållningsordningen - Bertil Lundgren är utsedd för KS räkning - arbetet är inte klart ska han få fortsätta året ut. 

	Meddelanden och delegationsbeslut
	Beslut § 214 KS 2018-10-30
Meddelanden och delegationsbeslut

	VA-taxa 2019, budget 2019
	Beslut § 215 KS 2018-10-30 VA-taxa 2019, 

	BILAGA 1 KS 2018-10-30   214.pdf
	Meddelande 2018-09-17-2018-10-19 till KS 2018-10-30
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Delegeringsbeslut 2018-09-17-2018-10-19 till KS 2018-10-30
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Meddelande - Protokoll till KS 2018-10-30
	Sida 1
	Sida 2



