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ÄRENDEN        Sid nu
högst upp till höger

1 10:00 Utvecklingsplan Borgholms Slott – Anders Magnusson Statens 
Fastighetsverk och slottschef Jan-Åke Johansson deltar

2 11:00 – Douglas Almqvist presentation av Kalmarsund promotion
Inbjuden av tidigare kommunstyrelsen för att informera om sin verksamhet. 
Avtalet är uppsagt för omförhandling.

3 Begäran om utökad budgetram 2019; effektivisering av försörjnings-
stöd med e-tjänst, socialnämnden
Socialnämnden äskar 2018-08-29 § 102 om utökning av budgetramen 2019 
med 116 tkr för köp av licenser för att effektivisera försörjningsstöd med e-
tjänst samt ytterligare 60 tkr per år för hyresavgifter – totalt 176 tkr. 
Tjänsteskrivelse med förslag att avslå äskandet.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/245 
043

5-7

4 Begäran om utökad budgetram 2019: kostnadsökning för skol-
skjutsar, utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden äskar 2081-10-25 § 104 i samband med sin 
behandling av verksamhetsplan 2019, om utökning av budgetramen 
motsvarande den kostnadsökningen som skolskjutsar som den senaste 
skolskjutsupphandlingen har resulterat i.
Tjänsteskrivelse där det lämnas till politiken för ställningstagande. I budget 
saknas utrymme.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/264 
041

8-11

5 Utdelning för 2018 från Borgholm Energi AB
Kommunstyrelsen ska besluta om eventuell utdelning för 2018.
Beslutas av kommunstyrelsen

6 Anvisning av medel; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, 
förskolemodul
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-27 § 336 om 
tilldelningsbeslut och begär då även att kommunstyrelsen anvisar medel till 
projektet.  
Ny tjänsteskrivelse med förslag på annat beslut avseende första och tredje 
att-satsen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/236 
660

12-15

12 inte 
allmän 
handling
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7 Anvisning av medel, piren yttre hamnen Borgholm
Borgholm Energi AB begär 1,75 mkr för att säkerställa piren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-12-04 kommunstyrelsen att 
anvisa medel från driftbudget 2018.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/274 
049

16-25

8 Aktualitetsförklaring kommunal avfallsplan 2010-2014
Borgholm Energi AB föreslår 2018-11-14 § 189 att kommunen aktualitets-
förklarar avfallsplan för Borgholms kommun 2010-2014 antagen av KF 
2009-11-02 § 111 att gälla tills ny avfallsplan antas.
Har aktualitetsförklarats 2018-02-19 men den nya planen är inte klar än.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/277 
459

26-27

9 Inriktningsbeslut fordonsgas
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-12-04 åt kommunchefen att 
utreda möjlig etablering av biogasmack i Borgholms kommun.
Underlag till ärendet skickas på torsdag eller så snart de är färdiga. 
Beslutas av kommunstyrelsen

10 Avsiktsförklaring IT-samverkan Borgholm-Mörbylånga
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-12-04 kommunstyrelsen att 
anta avsiktsförklaringen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/268 
106

28-30

11 Ska-krav; Upphandling skrivare/kopiatorer 
Kommunen ska upphandla skrivare/kopiatorer. Presenteras på mötet. 
Enligt antagen upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om ska-
kraven, arbetsutskottet om tilldelning.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/276 
059

12 Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse med förslag att reviderad delegationsordning ska 
godkännas samt att den ska revideras årligen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/277 
002

31-43

13 Särgallringsbeslut, ekonomihandlingar; informationshanteringsplan 
kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse med förslag att ekonomihandlingar äldre än 10 år gallras.
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av arkivmyndighet.

2018/271-
004

44

14 Motion (Per Lublin ÖP) - solceller på kommunens och BEABS 
nybyggnationer
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 296 kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att uppmana kommunstyrelsen att i underhållsplan och budget för kom-

munens fastigheter avsätta medel för energieffektiviseringar.
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med om- och nybyggna-

tion av fastigheter undersöka förutsättningar för installation av 
solpaneler.

Beslutas av kommunfullmäktige

2017/173 
109

45-47

15 Motion (Per Lublin nÖP) - ersätt ett kvällsmål/månad vid äldre-boenden 
med " fullmäktigesmörgåsar"
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/20 
109

48-49
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16 Motion (Per Lublin nÖP) - vin eller öl till de boende vid helger och 
speciella tillfällen
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/21 
109

50-51

17 Motion (Per Lublin nÖP) - alkoholutskänkningstillstånd till samtliga 
matsalar på äldreboendena
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/22 
109

52-53

18 Motion (Per Lublin nÖP) - omvandla matsalarna på äldreboenden till 
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/23 
109

54-55

19 Motion (Per Lublin nöp) - daglig utevistelse för boende på kommunens 
äldreboende
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/25 
109

56-57

20 Motion (Per Lublin nÖP) - veckoutflykt för boende på kommunens 
äldreboende
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/26 
109

58-59

21 Motion (Per Lublin nÖP) - vårdhundar inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/27 
109

60-61

22 Motion (Per Lublin nÖP) - husdjur inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/28 
109

62-63

23 Motion (Per Lublin nÖP) - återuppta Klockargårdsverksamhet
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/29 
109

64-65

24 Motion (Per Lublin nÖP) - snaps vid speciella tillfälle
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2018-10-24 att motionen avslås.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/30 
109

66-67

25 Motion (Marcel van Luijn M) - transport av elever utanför upptag-
ningsområdet till Åkerboskolan
Kommunfullmäktige har lämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till lämnad redovisning. och 

avsluta motionen utan vidare hantering.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/101 
109

68-70
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26 Meddelanden och delegationsbeslut 2018/10 
002

71-76

_ _ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-12-05

Efter sammanträdet ger ekonomiavdelningen lite utbildning - 
ekonomiska rapporteringen/ ekonomistyrning. (enligt begäran från 
förra sammanträdet)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-18 2018/245 043-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Extra äskning för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst

Förslag till beslut 
att avslå äskande om tilläggsbudget inför budget 2019.

Ärendebeskrivning
Arbetsbelastningen är och blir även tyngre för de som jobbar inom 
försörjningsstöd. Att avlasta dem med elektroniska ansökningsförfarande via 
e-legitimation skulle underlätta för handläggarna och de kan ägna mer tid till 
handlingsplaner med insatser till klienter för att komma ut på arbetsmarknaden 
och blir självförsörjande. Kostnaden för att köpa in tjänsten samt 
implementering är 116 000 kronor. 

Bedömning
Då ett elektroniskt ansökningsförfarande medför effektiviseringar i 
verksamheten bör kostnaden hanteras inom socialnämndens budgetram inför 
2019. 

 

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-08-29 92-106

Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2018/86-700

Extra äskning för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst

Försörjningsstöd har under perioden jan-juli kostat 3,97 Milj kronor. Verksam-
heten har i jämförelse med förra året samma period, haft högre utgifter trots 
något lägre antal familjer/hushåll. Sedan statisk har börjat räknas av antal in-
divider så ser verksamheten att individantalen är höga och att det är stora fa-
miljer. Vidare blir det högre kostander då familjerna är berättigade större eko-
nomiskt bistånd då deras eventuella egna inkomster är små samt att det är 
relativt dyra hyror i Borgholms kommun. 

Verksamheten har under juni och juli haft en topp av antal individer som har 
fått bistånd, 191 personer inklusive 72 barn i juni månad och 165 personer in-
klusive 67 barn i juli månad. Antal familjer är 102 för juni och 84 för juli. 

Även 2017 låg utgifterna långt över budget för försörjningsstöd. 

Inflödet av nya ärenden: 
Nyanländ som har varit i Sverige i två år och har uppehållstillstånd lämnar 
”Etableringen”, det vill säga den period de får ersättning av arbetsförmedling-
en för att delta i aktiviteter som för dem närmare arbetsmarkanden. Det kan 
vara SFI, svenska för invandrare, språkpraktik, praktik och nystartsjobb etce-
tera. Flertalet hinner inte etablera sig på arbetsmarknaden då två år är en re-
lativt kort period för att hinna bli självförsörjande. 

Prognosen inför 2018 var att 35 hushåll/familjer, (51 vuxna och 52 barn) kan 
komma att behöva ekonomist bistånd, försörjningsstöd, för att klara sig efter 
etableringen är slut. Fram till juli månad har 10 hushåll, (28 individer varav 14 
är barn) fått ekonomist bistånd efter att etableringen tagit slut. 

Prognosen för hösten 2018 är att det kan blir ytterligare kompletterande för-
sörjningsstöd då de flesta ingår i jobb och utvecklingsgarantin genom Arbets-
förmedlingen och erhåller en mindre ersättning för detta. Dessa 11 hushåll är 
19 vuxna och 30 barn. 

Målet för verksamheten är att så skyndsamt som möjligt få individerna att bli 
självförsörjande. Flertalet behöver någon form av insatser som i första läget 
gör att de komma närmare arbetsmarknaden för att sedan på sikt bli självför-
sörjande. Verksamheten behöver arbeta aktivt och nära Arbetsmarknadsav-
delningen och integrationsenheten för att göra detta tillsammans. Vidare be-
hövs Arbetsförmedling, företag i kommunen, andra enheter inom Borgholms 
kommun, Ölandsgymnasiet med utbildningar, med flera, att alla tillsammans 
kan samverka och bidra till att de som står utanför arbetsmarknaden får en 
chans att komma in. Till exempel med Resursjobb och Extratjänster där det 
krävs att en arbetsplats tar emot dem och att det finns en handledare. För-
sörjningsstödsenheten klarar det inte själva. Vidare är några aktuella klienter 
pensionärer och ett flertal sjukskrivna vilket förhindrar en aktiv insats mot ar-
betsmarknaden. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-08-29 92-106

Utdragsbestyrkande

Arbetsbelastningen är och blir även tyngre för de som jobbar inom Försörj-
ningsstöd. Att avlasta dem med elektroniska ansökningsförfarande via e-legi-
timation skulle underlätta för handläggarna och de kan ägna mer tid till hand-
lingsplaner med insatser till klienter för att komma ut på arbetsmarknaden 
och blir självförsörjande. Ett nytt ärende att handlägga är ca 4 h arbetstid, 
kallelse, möte, ta in dokument, utreda och meddela beslut. Dessa 4 h kan då 
läggas på att aktivt leta företag eller en verksamhet som kan ta emot perso-
nen på till exempel praktik eller resursjobb. För kommunen betyder det att 
om verksamheten får en familj att bli självförsörjande är det ca 20 000 kr/må-
nad. På ett år blir det 240 000 kr. 

Kostnaden för att köpa in tjänsten samt implementering är:   

Tjänsten består av 3 moduler

Modul Licensavgift kr 
(engångsavgift)

Hyresavgift kr 
per månad

Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd 
Ansökan

34 000 4000

Lifecare Meddelande IFO 25 000 600

Infoga dokument inkl PDF till PDF/A 32 000 900

För att införa dessa 3 moduler till kommer det också engångs summa för in-
förandekostnad på 25 000kr.

Beslutsunderlag
Underlag har inhämtats från Arbetsmarknadsavdelningen och enheten för 
Vuxen och försörjningsstöd. 

Konsekvensanalys
Om verksamheten inte effektiviseras och få loss resurser att arbeta än mer 
aktivt med insatser mot arbetsmarknaden kommer troligen antalet försörj-
ningsstödstagare att öka och det blir inte lika många som avslutas och blir 
självförsörjande.

Beslut

Socialnämnden beslutar

a t t äska 116 tkr till budgeten för 2019 för köp av licenser för att effektivi-
sera försörjningsstöd med e-tjänst samt ytterligare 60 tkr per år för hy-
resavgifter.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-19 2018/264 041-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse  - Begäran om utökad budgetram, utbildningsnämnden

Förslag till beslut 
att lämna till politiken för ställningstagande. I nästa budget saknas utrymme 

avseende tilläggsbudget då budgeterat resultat motsvarar 2 procent av 
skatter och bidrag.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten 
utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den 
senaste skolskjutsupphandlingen. Det har uppfattats att denna 
kostnadsökning skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per 
automatik. Då detta inte skett har budgetökningen finansierats med 
budgetminskning på barn/elevpengen. Inför 2019 kan den verkliga 
kostnadsökningen räknas ut och kostnadsökningen kommer att finnas under 
hela kalenderåret. Utbildningsförvaltningen rekommenderar därför 
utbildningsnämnden att äska rambudget utifrån den kostnadsökning nämnden 
har fått på grund av den senaste skolskjutsupphandlingen för att de ökade 
kostnaderna inte ska finansieras av besparingar inom andra verksamheter.

Bedömning
Enligt beräkning från Kalmar Läns Trafik (KLT) är kostnaden för skolskjuts 7,3 
mkr. Tillkommande är kommunens kostnader för taxi och skolkort vilket blir en 
totalkostnad på 7,9 mkr inför 2019. 

Inför budget 2018 ökades budget avseende skolskjutsar med 0,5 mkr efter 
KLTs beräkning om en ökning med 1 mkr på årsbasis. Utfallet för skolskjutsar 
2017 var 7,0 mkr.

Borgholms kommun har i Budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket motsvarar 
2 procent av skatter och bidrag. Vid ett godkännande av tilläggsbudget 
minskar kommunens resultat med motsvarande summa alternativt att det 
medför besparingar inom andra verksamheter

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef
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 UTDRAG UR 

 Sammanträdesprotokoll 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 
 Sammanträdesdatum Paragrafer 

  2018-10-25 100-110 
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 104 Dnr 2018/184-640 UN 

Beslut, Verksamhetsplan 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör 
för ärendet. Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet 
och mål samt budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter 
2019 uppgår till 181 618 tkr.  

Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten 
utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den 
senaste skolskjutsupphandling. Det har uppfattats att denna kostnadsökning 
skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per automatik. Då 
detta inte skett har denna budgetökning finansierats med budgetminskning 
på barn/elevpengen. 

Controller Izabelle Sjöbäck berättar att det är en ökning med 9,5 barn och 
904 tkr för central barnomsorg. Denna information har fallit bort ur bilagan. 
Helena beskriver att det halva barnet beror på att man tar ett genomsnitt mel-
lan vårtermin och hösttermin. 

Helena berättar att budget kan öka och minska i olika grad som inte går ihop 
med antal barn vilket beror på vilka verksamheter och stadier i grundskolan 
barnen befinner sig i. Detta eftersom de då de genererar olika mycket 
pengar.  

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden 
att godkänna Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 – 2021. 
att äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjut-
sar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 83 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2018 
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

a t t godkänna verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 – 2021. 

a t t äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skol-
skjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i. 

 _____________________________  
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2018-10-05 2018/184 640-640

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Helena.Svensson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta

att godkänna förslaget till verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 
2020-21

att äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för 
skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt 
budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter 2019 uppgår till 
181 618 tkr.

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors 
förutsättningar. När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget 
beslutade utbildningsnämnden om en modell där 10 procent av budgeten till 
grundskolan och 5 procent av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån 
socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer viktas sedan så att 30 procent av 
den budgeten riktas mot andelen nyanlända barn/elever på området och 70 
procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har en lägre 
utbildningsbakgrund.

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från 
SCB och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 
september varje år. I skrivande stund har vi inte fått tillbaka resultatet av 2018 
års socioekonomiska fördelning från SCB. Därför har dessa 10 respektive 5 
procent av budgeten inte fördelats till enheterna ännu, utan ligger som en 
klumpsumma på totalt 5 906 tkr. Fördelningen kommer sedan att göras enligt 
modellen som beskrivs ovan, som utbildningsnämnden beslutade 2017-12-19 
§136, DNR 2017/28-640 UN. 
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2 (2)

Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten 
utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den 
senaste skolskjutsupphandlingen. Det har uppfattats att denna 
kostnadsökning skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per 
automatik. Då detta inte skett har budgetökningen finansierats med 
budgetminskning på barn/elevpengen. Inför 2019 kan den verkliga 
kostnadsökningen räknas ut och kostnadsökningen kommer att finnas under 
hela kalenderåret. Utbildningsförvaltningen rekomenderar därför 
utbildningsnämnden att äska rambudget utifrån den kostnadsökning nämnden 
har fått på grund av den senaste skolskjutsupphandlingen för att de ökade 
kostnaderna inte ska finnansieras av besparingar inom andra verksamheter.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-21

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Izabelle Sjöbäck Helena Svensson
Controller Utbildningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 336

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 336 Dnr 2018/236 660 KS

Tilldelningsbeslut; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, 
förskolemodul

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tilldela anbudsgivare 1 som uppfyller de för upphandlingen ställda krav 

för hyr/köp avtal till lägst angivna pris.

att föreslå kommunstyrelsen anvisa projektet 3 000 000 kronor ur investe-
ringsbudget 2019, för etablering, serviceanslutningar, förråd och försko-
lans utemiljö.

att föreslå kommunstyrelsen anvisa 500 000 kronor till utbildningsförvalt-
ningen för inköp av inventarier.

att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Borgholm Energi planera försko-
lans anslutning för fjärrvärme, el, och VA.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände 2018-11-27 § 193 start av upphandling och 
framtagna ska-krav för förskolemodul.

Upphandling har nu genomförts. Anbudsförfrågan har annonserats på Visma 
TendSign och anbudstiden har varit från 2018-10-31till 2018-11-21. Vid an-
budstidens utgång har tre anbud inkommit varav två kvalificerade sig för ut-
värdering genom att ska-kraven uppfylls. Inkomna anbud gäller förfrågan om 
hyreskostnad per år samt resterande kostnad vid köp år 4 och med option på 
köp år 1.

Beslutsunderlag
Upphandlingen avser hyra av modulbyggnad förskola för fyra avdelningar, 
med möjlighet till köp.

Anbudsgivare 1: Hyreskostnad per år 1-3: 3 662 500 kronor + 1 505 000 kro-
nor vid köp år 4. Total kostnad: 12 492 500 kronor

Anbudsgivare 2: Hyreskostnad per år 1-3: 5 372 000 kronor + 2 671 200 kro-
nor vid köp år 4. Total kostnad: 18 787 200 kronor

Upphandlingens förutsättningar

Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

13



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 336

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förutsättningar för upphandlingens genomförande; Beställaren förbehåller 
sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden eller reducera omfatt-
ningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller 
politiska beslut inte kommer till stånd.

Anbuden är giltiga till och med 2019-04-30.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi

______________
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 BILAGA 1 KSAU 2018-11-27 § 336 

 

SKRIFTLIG RESERVATION 

Ärende 1, Tilldelningsbeslut förskola Skogsbrynet 
 

Jag reserverar mig mot tilldelningsbeslutet om upphandling av en modylbyggd förskola. 

Anbudsgivarens bud ligger klart över det som kommunstyrelsen vid sammanträdet 

2018-10-30 fick som uppskattad kostnad för denna lösning. Dessutom är inte 

rivningskostnaden för den gamla fastigheten inkluderad i kalkylen. 

Sedan en tid tillbaka kom vi i Borgholms kommun överens om att beslutsunderlag helst 

ska innehålla fler alternativ att välja mellan, med en tydlig konsekvensbeskrivning (både 

för- och nackdelar) av de olika förslag. Även detta saknades i detta ärende. 

Jag ifrågasätter dessutom varför denna upphandling genomfördes med så stort brådska, 

när samtidigt ett beslut från maj/juni om upphandling av en projektledartjänst för att 

sätta igång renovering av Åkerboskolan inte ens påbörjats. 

 

Marcel van Luijn (M) 

Oppositionsråd 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-12-04 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text. Dnr 2018/274 049 KS

Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anvisa 1,5 mkr från driftbudget 2018 för att trygga säkerheten gällande piren i 

Borgholms yttre hamn. 
att uppmana Borgholm Energi AB att föra dialog med båtklubben och andra som 

berörs av arbetet 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-11-14 § 196 kommunstyrelsen att anvisa medel 
för att trygga säkerheten gällande piren i yttre hamnen. 

Med anledning av upptäckten av vilket undermåligt skick piren i Borgholms yttre 
hamn befinner sig inleddes en projektering för att definiera status för yttre hamnens 
olika delar, klargöra framtida alternativ och föreslå åtgärder. En projektgrupp är ska-
pad och medel för projekteringen anvisades av kommunstyrelsen i oktober. Dyk-
ningar har genomförts och status för yttre hamnens olika delar är dokumenterat och 
en statusbedömning om behov av framtida insatser är gjord (bifogad). 

För piren (Pirhuvud, samt kajdel 1-4 i bifogad översiktskarta) i yttre hamnen är beho-
vet dock akut. Piren är med hänsyn till rasrisk i dagsläget avstängd från både land 
och sjö. 

Piren har fram tills avstängningen använts för en handfull permanenta båtplatser, ett 
per säsong fåtal gästhamnsbesök vilka hänvisats att betala avgift i betalningsauto-
mat vid ställplatsen för husbilar, tankställe och för landstigning av kryssningspassa-
gerare.

Kommunen genomför en översyn och planläggning av det yttre hamnområdet i om-
vandling från tidigare verksamhet till bostäder.

Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn påverkar inte framtida beslut om re-
paration, återställande eller annan utformning, vilket kan planeras och utföras utifrån 
övriga föreslagna åtgärder för yttre hamnen och resultatet av kommunens översyn 
och planläggning. 

Att nu besluta om återställande med därtill hörande kostnader bedöms av projekt-
gruppen som förhastat. Att däremot inför kommande turist- och båtsäsong säkerstäl-
la piren anses nödvändigt, varför begärs anvisning av medel därtill.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-12-04 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 anvisning av medel för projektering.
Statusbedömning yttre hamnen.
Borgholm Energi 2018-11-14 § 196

Borgholm Energis bedömning
Inför kommande turist- och båtsäsong är det viktigt att åtgärda risken för ras, kunna 
ta bort avspärrningen och åter möjliggöra att piren går att beträda. Det är även vik-
tigt att tankstället halvvägs ut på piren kan användas och att båtplatser kan erbjudas 
berörda båtägare samt att landstigning av kryssningspassagerare möjliggörs. 

Med anledning av kommunens pågående arbete med översyn och planläggning av 
ytter hamnområdet och de däri möjliga framtida planer om utformning och använ-
dande av piren anser projektgruppen att en full återställning av piren i yttre hamnen 
initialt inte är att föredra. Projektgruppen rekommenderar att piren i ett första steg 
säkerställs i avvaktan på vidare beslut utifrån kommunens översyn och planläggning 
av området. 

Säkerställande innebär att risken för ras åtgärdas, piren blir möjlig att nyttja från land 
och att tankstället kan användas. Att nyttja piren från sjön blir däremot inte möjligt.
- Flytbryggan kan provisoriskt placeras på annan plats vilket gör att berörda båt-

ägare även fortsättningsvis kan erbjudas båtplats.
- Landstigning av kryssningspassagerare kan tills vidare ske vid societetskajen. 
- Gästhamnsbesökare hänvisas till gästhamnen i inre hamnen. 
- Större fartyg/yachts vilka vid besök har förtöjt utmed kajen vid Stora hamnkon-

toret kan fortfarande göra så.

Utifrån statusbedömningen rekommenderat säkerställande omfattar och uppskattas 
kosta (exkl moms):
- Stålsponten vid pirhuvudet förses med offeranoder. 300 tkr
- Stålsponten vid tankstället förses med offeranoder. 200 tkr
- Rivning, bortforsling och deponi av trädäck. 350 tkr
- Rivning, bortforsling och deponi av pålar. 300 tkr
- Renovering av pålar vid tankstället. 250 tkr
- Oförutsett 100 tkr
- Totalt                                     1 500 tkr

Ovanstående åtgärder och kostnader för säkerställande är oundvikliga oavsett vilket 
framtida alternativ som beslutas, inklusive alternativet att låta piren vara, då det 
handlar om rena säkerhetsåtgärder.

En full återställning av piren med därtill hörande renovering och återbyggnad upp-
skattas kosta ytterligare 4-5 MSEK utöver ovan redovisade kostnader för säkerstäl-
lande.

Skickas till
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-12-04 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Borgholm Energi
Ekonomiavdelningen

______________
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BAKGRUND 
Borgholm Energi AB har uppdragit åt  Adebrants Ingenjörsbyrå AB 
tillsammans med Håkan Anderssons Dyk & Anläggning AB  att undersöka 
konditionen och bärigheten på kajerna i yttre pir- och hamnområdet i 
Borgholms hamn. 
 
Denna statusbedömning med riskanalys baseras på ovanstående 
dykundersökning som redovisats separat och levererats till BEAB. 
 
Översiktsplan med angivna kajdelar framgår av bilagd översiktskarta. 

  
 
HISTORIK 
 
Yttre hamnen 
De ursprungliga kajerna är uppbyggda med stenkistor och granitblocks 
överbyggnad. Troligen slutade kajen vid tankstället och fortsatte med en 
vågbrytare ut till ett granitsatt pirhuvud. 
 
Kajerna bedöms vara byggda mellan åren1880 – 1900 och var 
dimensionerade för skut- och ångbåtstrafik. Reparationer och tillbyggnader har 
skett succesivt sedan dess och redovisas under respektive kajdel. 
 
  

KAJDELAR 
 

Pirhuvudet 
Vattendjupet vid pirhuvudet är ca 4,8 m och botten är överlagrad med lösa 
massor med  ca 0,7 m.  
 
Konstruktionen består av en rektangulär stålspont runt det gamla pålhuvudet 
med ett betongdäck. Betongdäcket bärs upp av spontplankornas mittdelar 
med spontlås, varvid stabiliteten är starkt nedsatt och att sponterna riskerar att 
rasa ut vid storm med hög vågbildning. 
 
Reparationsbehovet är omfattande och återstående livslängd  bedöms till 
högst 5 – 10 år. 
 
Kajdel 1 
Vattendjupet i anslutning till pirhuvudet är 2,6 m med botten överlagrad med   
ca1,7m lösa massor till fast botten. Det grundar upp mot kajdel 2 till ett 
vattendjup av ca 1,7 med fast botten på ca 3,2 m under MVY. 
 
Vågbrytaren är tillbyggd troligen med ett gångdäck på stenkistor, som senare 
reparerats med ett betongdäck på bärpålar  Ø 200 mm  i ytterkant som försetts 
med liggande plank innanför pålarna. Planken har dim 63 x 200 mm. 
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Kajdelens kondition är god beträffande träfronten med däremot kajdäcket 
uppvisar sprickor och blottad armering ställvis. Sammantagen bedömning är 
att livslängden är mer än 10 år, med en ny undersökning om 5 år.       
 
Kajdel 2, tankdepån 
Vattendjupet varierar mellan 2,2 – 3,2 m o ch fast botten bedöms ligga på 5,0 
m under MWY. 
 

Konstruktionen består av stålspontförstärkta stenkistor med betongdäck. 
Förstärkningen kan vara utförd på 1970-talet, med anledning av att enstaka 
rosthål noterats i sponten. Med hänsyn till att kassuner med     
drivmedelstankar förvaras på betongplattan bör rosthålen i sponten 
igensvetsas och förses med zinkanoder som rostskydd. Åtgärderna bör 
vidtagas inom 2 – 5 år. 
 
Kajdel 3 södra trädäcket 
Vattendjupet är ca 2,4 m med ca 1,5 m löst material. Till fast botten ca 4,0 m 
under MWY 
 
Kajdelen består av ett trädäck av 63 mm plank vilande på primär och 
sekundärbalkar. Överbyggnaden är utan synliga skador och bedöms kunna 
återanvändas, den bärs upp av träpålar och betongplintar, som är ruttna och 
urspjälkade. 
 
Livslängden för kajdelen har överskridits för nyttjande beträffande trädäcket. 
Beträffande anslutande betongyta bör detta motfyllas med stenfyllning för 
mothåll.  
 
Kajdel 4 norra trä- och betongdäcket 
Vattendjupet är ca 2,6 m med ca 0,5 m löst material. Till fast botten ca 3,,0 m 
under MWY, 
 
Norra trädäcket har samma uppbyggnad som södra trädäcket, med undantag 
av den bakre stensättingen, som ersatts av stenslänt. Livslängd lika ovan. 
 
Betongdäcket vilar på en stenslänt mot troligen en rasad stenkista mot 
vågbrytaren, och yttersidan mot hamnbassängen på träpålar och stålspont, 
som uppvisar stora erosionsskador i den syremättade skvalpzonen.       
 
Pålarna är av trä och med dim ca Ø 200 – 250 mm och syntes vara i god 
kondition   
 
Livslängden för betongdäcksdelen bedöms vara minst 10 år. 
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Kajdel 5 Tvärdäcket 
Vattendjupet är ca 2,6 m med ca 0,5 m löst material. Till fast botten ca 3,,0 m 
under MWY, 
 
Kajdelen består av betongdäck vilande på stolpar ca Ø 200 – 250 mm med 
liggande plankor innanför stolparna Kajkonstruktionen synes vara i bra skick, 
med en bedömd kvarvarande livslängd av ca 10 år 
. 
Kajdel 6, mot Gamla hamnkontoret 
Vattendjupet varierar mellan ca 2,6 m till 3,9 m med ca 0,2 m löst material.  
 
Kajdelen består av ursprungliga delvis påbyggda och reparerade stenkistor 
med granitöverbyggnad. Delen mot kajdel 5 består av stålspontfron i skick lika 
motstående sida på kajdel 4. Mellanliggande del tilll hörn mot kajdel 7 består 
av reparerad del med igjutning och is/slitskydd och löst erosionsskydd 
Vattendjupet är ca 2,6 m med ca 0,5 m löst material. Med underspolning av ca 
0,25 m höjd. Sättning ca 0,1 m noteras i anslutning till hörnet. 
 
Hörnet är förstärkt med pågjutning och spont. 
 
Under förutsättning att denna kajdelen med hörn ej trafikeras, bedöms att 
lagning av hela kajdelen med hörn bör utföras inom perioden 2 – högst 5 år. 
 
Kajdel 7 
Kajdelen som är en bakåtförankrad stålspontkaj med återställd granitmur i 
fronten, är i gott skick. För att säkerställa kajens hållfasthet bör offeranoder 
(zinkanoder) anbringas under LLWY på stålsponten. Monteringen av anoderna 
bör utföras inom en tidsrymd av ca 3 år. 
 

SAMMANFATTNING 
Pirhuvudets spont och sponten i kajdel 2  bör snarast eller inom 1 år förses 
med offeranoder vid havsbottnen  för att säkra dessa innan en mera 
omfattande reparation genomförs. Denna bör genomföras inom 2 år. 
 
Kajdel 3 och kajdel 4:s trädäck bör även det rivas omgående och kvarvarande 
stenkistor med granitmurar och stenslänter bör säkras med skyddsfyllning, i 
avvaktan för ny permanent användning för t ex småbåtsförtöjning. 
 
Som framgår ovan, bör kajdel 6 genomgå en total förstärkning för att klara 
framtida kajbelastningar och fartygsanlöp. Reparationsarbetena bör vara klara 
när kajdelarna 3 och 4 tas i drift.  
 
Kajdel 7 bör förses med zinkanoder inom ca 3 år.            
 
Enligt ovanstående statusbedömning framgår att båda långsidorna i undersökt 
hamndel kräver omgående och snar totalreparation. Med anledning av att 
ingen sjöfart kan tillåtas nyttja kajerna och att belastning på kajytorna ej får 
förekomma, kan igenfyllning av kajdelen vara ett alternativ. 
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Igenfyllningen bör avslutas i söder med en stålspont. Denna förses med 
kantbalk med granitblock och med bakåtförankring, samt offeranoder.. 
Spontens sträckning blir i befintlig stålsponts förlängning, och bildar därvid en 
sammanhållen seafront mot hamnen och söderut.. 
 
Fyllnadsarea  ca 3 500 m3 och fyllnadsvolym ca 20 000 m3. 
 
Löttorp 2018-10-01 
Adebrants Ingenjörsbyrå AB 
 
Anders Adebrant 
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Sammanträdesprotokoll
BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-14 2018-11-14 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 Dnr 2018/69 BEAB

Anvisning av medel för att trygga säkerheten 
gällande piren i Borgholms yttre hamn

Beslut
Borgholm Energi AB beslutar

att  föreslå Kommunstyrelsen att anvisa medel om 1,75 MSEK, i 
enlighet med beslutsunderlaget, för att trygga säkerheten gällande piren 
i Borgholms yttre hamn.

Ärendebeskrivning

Jesper Slöjdare presenterar ärendet.

Begäran om anvisning av medel för att trygga säkerheten gällande piren i 
Borgholms yttre hamn i avvaktan på kommunens översyn och 
planläggning av det yttre hamnområdet.

Ytterligare information i till kallelsen bifogat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Trygga säkerheten gällande piren i Borgholms yttre 
hamn med bilagor

Skickas till

Kommunstyrelsen
Jesper Slöjdare, taxestrateg

___________________________
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Sammanträdesprotokoll
BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-14 2018-11-14 189

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189 Dnr 2018/64 BEAB

Aktualitetsförklaring kommunal avfallsplan

Beslut
Borgholm Energi AB beslutar

att  föreslå att Borgholms kommun aktualitetsförklarar Avfallsplan för 
Borgholms kommun 2010-2014 antagen av KF 2009-11-02 § 111 att gälla 
tills ny avfallsplan antas. 

Se tidigare beslut angående aktualitetsförklaring av Avfallsplan, 
Kommunfullmäktige 218-02-19, Dnr 2017/277-459 KS § 51. 

Ärendebeskrivning

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Aktuell lagstiftning
Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 
avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett 
miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 
kap 41 §. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en 
renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om 
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också krav om hur 
renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller 
exempelvis kraven om samråd och utställning och att beslut om 
renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige. 

Aktualitetsförklaring avfallsplan Borgholms kommun
En kommun kan aktualitetsförklara sin avfallsplan om den innehåller mål 
som fortfarande är aktuella eller om man behöver längre tid på sig att 
genomföra avfallsplanens åtgärder. 
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Sammanträdesprotokoll
BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-14 2018-11-14 189

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunens befintliga avfallsplan är aktualitetsförklarad att gälla till och 
med 2018-12-31. Ett förslag till ny avfallsplan för Borgholms kommun har 
tagits fram under 2018 och kommer att lämnas för beslut om utställning i 
slutet av året. Efter utställningen ska planen ses över igen, varefter 
förslaget lämnas för beslut om antagande. Ny avfallsplan kan därför 
förväntas antas under 2019. Delar av Borgholms kommun befintliga 
avfallsplan är fortfarande aktuella, varför det kan vara lämpligt att 
aktualitetsförklara Borgholms kommuns befintliga avfallsplan att gälla 
tills den nya avfallsplanen antas. 

Skickas till

Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige

___________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-12-04 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text. Dnr 2018/268 106 KS

Avsiktsförklaring IT-samverkan Borgholm-Mörbylånga

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta avsiktsförklaringen gällande IT-samverkan mellan Borgholms och 

Mörbylånga kommun.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 har en utvärdering över pågående IT-samverkan med 
Borgholms kommun genomförts. Kommunerna har i sammanhanget enats 
om att formulera en gemensam avsiktsförklaring gällande ett fortsatt samar-
bete om IT.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring, daterad den 21 november 2018.
Tjänsteskrivelse 2018-11-19.

Bedömning
Nuvarande avtal har en varaktighet även under år 2019 men avsikten bakom 
detta var att frågan om en fortsatt samverkan skulle vara avgjord till årsskiftet 
2018/2019. Året 2019 var avsett att fungera som omställningsperiod om nå-
gon av parterna hade önskat avsluta samverkan.

Från halvårsskiftet 2018 har en reglering om en förenklad avtalssamverkan 
införts i kommunallagen. En grundläggande viktig faktor är då att visa att 
samverkan vilar på ett gemensamt intresse i att uppnå eller åstadkomma en i 
vårt fall effektiv drift och en framåtsyftande utveckling.

Avsiktsförklaringen innebär också att ett nytt avtal kan utformas under första 
halvåret 2019 och dessutom samordnas med ett gemensamt strategidoku-
ment där särskilt utvecklingsarbetet kan beskrivas på ett tydligt sätt.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Handläggare
Niklas Palmquist
IT-chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88221 niklas.palmquist@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring IT-samverkan

Förslag till beslut 
att avsiktsförklaringen gällande IT-samverkan antas.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 har en utvärdering över pågående IT-samverkan med 
Borgholms kommun genomförts. Kommunerna har i sammanhanget enats om 
att formulera en gemensam avsiktsförklaring gällande ett fortsatt samarbete 
om IT.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring, daterad den 21 november 2018.

Bedömning
Nuvarande avtal har en varaktighet även under år 2019 men avsikten bakom 
detta var att frågan om en fortsatt samverkan skulle vara avgjord till årsskiftet 
2018/2019. Året 2019 var avsett att fungera som omställningsperiod om nå-
gon av parterna hade önskat avsluta samverkan.

Från halvårsskiftet 2018 har en reglering om en förenklad avtalssamverkan in-
förts i kommunallagen. En grundläggande viktig faktor är då att visa att sam-
verkan vilar på ett gemensamt intresse i att uppnå eller åstadkomma en i vårt 
fall effektiv drift och en framåtsyftande utveckling.

Avsiktsförklaringen innebär också att ett nytt avtal kan utformas under första 
halvåret 2019 och dessutom samordnas med ett gemensamt strategidoku-
ment där särskilt utvecklingsarbetet kan beskrivas på ett tydligt sätt.

Kommunledningskontoret
 

Jens Odevall Niklas Palmquist
Kommunchef IT-chef

Skickas till: Kommunstyrelsen, IT-avdelningen
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Borgholms kommun
Mörbylånga kommun

Webbplats
 www.borgholm.se
www.morbylanga.se

E-post
kommun@borgholm.se
kommun@morbylanga.se

Organisationsnr
212000-0704

Postadress
Box 52, 387 21 Borgholm
386 80 Mörbylånga

Besöksadress

Trollhättevägen 4

Telefon
0485-880 000
0485-470 00 vx

Fax
0485-129 35
0485-472 71

Bankgiro
991-1876

Sida
1(1)

Datum
2018-11-19

Avsiktsförklaring angående IT- samverkan

Borgholm och Mörbylånga kommuner har sedan år 2015 ett samarbete 
gällande IT innebärande att IT-avdelningen i Borgholms kommun ansvarar 
för tjänster och service som är överenskomna i samverkan mellan de bägge 
kommunerna. 
I det nuvarande avtalet konstateras att IT är en naturlig del av all kommunal 
verksamhet samt nödvändigt i extern och intern kommunikation. Avtalet 
beskriver också att det inte längre är tekniken som står i fokus utan mera 
nyttan av de möjligheter som modern teknologi hela tiden skapar. Detta 
påstående framstår idag som om möjligt än mer relevant när diskussionerna i 
allt större utsträckning handlar om digitalisering, digital delaktighet och 
digital kompetens. IT är inte samma sak som digitalisering men det är 
teknikens utveckling som möjliggör en nödvändig och om möjligt ökad 
digitaliseringstakt.
De bägge kommunerna har för avsikt att fortsätta sitt samarbete gällande IT 
och då närmast i ett nytt avtal som ska tas fram under första halvåret 2019 
och gälla från 1 januari 2020 och fram till den 31 december 2023. Det finns 
många skäl som talar för en fortsatt samverkan och kommunerna delar 
övertygelsen om det kloka i att från en gemensam teknisk plattform, möta de 
utmaningar som bland annat beskrivs i den regionala digitala agendan och i 
OECD:s Territorial Reviews om Småland och Blekinge.
Kommunernas gemensamma intresse och ambitioner ska beskrivas närmare i 
en gemensamt antagen IT-strategi som ska tas fram parallellt med avtals-
arbetet inför den kommande mandatperioden. Strategidokumentet ska utgöra 
ett tydliggörande av nuvarande avtals beskrivning av det strategiskt inriktade 
IT-arbetet i kommunerna.
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Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Förslag till beslut 
att godkänna reviderad delegationsordning

att delegationsordningen ska revideras årligen.

Ärendebeskrivning
I början av varje mandatperiod har kommunstyrelsen tidigare godkänt upprät-
tad delegationsordning. Förslaget är nu att den bör revideras årligen då det 
kan tillkomma ansvarsområden.

Delegationsordningen är framtagen för att avlasta kommunstyrelsen och ut-
skottet från rutinärenden. Genom en fungerande delegation skapas mer ut-
rymme för principiella ärenden, planering och beslut om styrande riktlinjer. 

I och med en fungerande delegation möjliggörs också en effektivare förvalt-
ning med korta beslutsvägar, effektiv handläggning och snabbare beslut.

Av dokumentet framgår vad som ersatts och vad som är nytt, skrivet med röd 
text. Dokumentet kommer att renskrivas efter att kommunstyrelsen godkänt 
detsamma. 

Beslutsunderlag
Delegationsordningen antagen 2014.

Kommunledningskontoret

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen
Delegater
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Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

Antaget av kommunstyrelsen XXXX-XX-XX §
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Sida
2(12)

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-8 §§ delegerar 
kommunstyrelsen till utskott, förtroendevalda och anställda enligt följande 
uppställning att besluta på styrelsens vägnar i angivna slag av ärenden. 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighets-
utövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Delegat ansvarar också för att samråd med berörda sker inför 
beslut. Utöver denna delegationsordning finns en särskild delegations-
ordning avseende personal- och organisationsfrågor.

Anmälan
Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till kommunstyrelsen.

Beslut – Verkställighet
Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent 
förberedande eller verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning 
eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder av rent 
förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena 
har olika rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och 
kännetecknande är att det finns beslutsalternativ och det krävs någon form 
av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren.

Vidaredelegering
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras. 
Vidaredelegering får endast ske i ett steg och besluten ska anmälas till 
kommunstyrelsen.

Jäv
Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

Delegation av ärenden
KF - kommunfullmäktige
KS - kommunstyrelsen
KS AU - kommunstyrelsens arbetsutskott
KoFU - kultur- och fritidsutskottet
KC – kommunchef tillika förvaltningschef för  kommunledningsförvaltningen
EKC – ekonomichef
FC – ekonomi- och fastighetschef
AvdC - avdelningschef 
Adm chef – administrativ chef
FF - fastighetsförvaltare
MEX – mark- och exploateringsstrateg
K-SEKR - kommunsekreterare
F-SEKR – förvaltningssekreterare
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

A. Allmänna ärenden Delegat
(ersättare)

Anmärkning

A1. Beslut i ärenden av brådskande art, där 
kommunstyrelsens eller arbetsutskottets formella 
beslut inte kan inväntas (KL 6 § 36)

KS ordf 

A2.  Beslut om representation och uppvaktningar KS ordf Representations-
policy

(KF:s ordf 
representerar enligt 
policy)

3. Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser mm

KS ordf (KS vice ordf 
beslutar om KS ordf 
deltagande)

A4. Beslut om tillstånd att använda kommunens 
vapen

KC Grafisk profil

A5.Beslut om att utse ombud (fullmakt) att föra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag

KS AU

A6. Yttranden över betänkanden, offentliga 
utredningar, överklagade beslut o dyl

KS AU

A7.Yttranden över planärenden under samråd och 
utställning

KS AU

A8.Tolkning och tillämpning av bestämmelser 
rörande ersättning till förtroendevalda

K-SEKR

(KC)

Ers.bestämmelser till 
förtroendevalda

A9. Avge yttrande enligt lagen om 
kameraövervakning

KC

A10. Yttrande vid antagande av hemvärnsmän KS ordf Kontroll i 
socialregister och 
överförmyndare.

A11. Beslut om att ingå avsiktsförklaringar 
- utan ekonomiskt åtagande 
- med ekonomiskt åtagande

KS ordf 
KS AU
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

A. Allmänna ärenden Delegat
(ersättare)

Anmärkning

A15. Beslut i försäkrings- och skadeståndsärenden EKC Skadeståndslagen 
och kommunens 
försäkringsskydd.

A16. Beslut om medfinansiering externa 
bidragsgivare inom budget 

KS AU

A17. Registrering och tillståndsgivning enligt 
Lotterilagen

EKC

A18. NY Fortlöpande revideringar av antagen 
dokumenthanteringsplan

K-sekr 
(KC)

Beroende på 
förändringar i
lagstiftningar, 
förändrat
arbetssätt/system 
efter
samråd med eller 
anvisningar från
Sydarkivera.

A19. Beslut om utlämnande av allmän handling K-sekr (adm 
chef)

Offentlighets- och 
sekretesslagen 

A20. NY Utlämnande av handlingar, uppgifter, mm 
enligt dataskyddsförordningen artikel 15

Handläggare för 
aktuellt register

Avstämning med 
dataskyddssamordn
are

A21. NY Rätt att göra rättelse och kompletteringar 
enligt dataskyddsförordningen artikel 16

Handläggare för 
aktuellt register 

Avstämning med 
dataskyddssamordn
are

A22. NY Rätt att radera (rätten att bli 
bortglömd) enligt dataskyddsförordningen 
artikel 17

Handläggare för 
aktuellt register

Avstämning med 
dataskyddssamordn
are

A23. NY Rätten att begränsa behandling 
enligt dataskyddsförordningen artikel 18

Avstämning med 
dataskyddssamordn
are

A24. NY Godkänna 
personuppgiftsbiträdesavtal

Adm 
chef/dataskydds
samordnare

A25. NY Godkänna förteckning över 
behandlingar av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen

Adm 
chef/dataskydds
samordnare

B. Upphandling Delegat
(ersättare)

Anmärkning

Beslut om inköp av varor och tjänster, 
sluta ramavtal och utnyttja option

Upphandlings- och 
inköpspolicy samt 
riktlinjer för 
upphandling och 
inköp. LOU (Lagen 
om offentlig 
upphandling), LUF 
(Lagen om 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

C37. I mål och ärenden föra kommunens talan och 
på kommunens vägnar träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal mellan 15 000 
kronor och upp till en maximigräns av 7 
basbelopp

KS AU

upphandling inom 
områdena vatten, 
energi, transporter 
och posttjänster).

B26. Beslut om att fastställa förfrågningsunderlag KC (EKC) KSAU om avsteg 
från 
upphandslingspolicy 
föreslås

B27. NY Beslut om avrop, delta i 
länsgemensamma upphandlingar

KC (EKC)

B28. Tilldelningsbeslut upp till gräns för 
direktupphandling 

KC (EKC)

B29. Tilldelningsbeslut över gräns för 
direktupphandling

KS AU

B30. Beslut om att nyttja option KC (EKC)

C. Ekonomisk förvaltning m m Delegat
(ersättare)

Anmärkning

C31. Övervaka att de av fullmäktige fast-ställda 
målen och planerna för verk-samheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens 
löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt 

KS AU Enligt fullmäktiges 
föreskrifter

C32. Utse attestanter
- beroende på löpande förändringar     

i verksamheten under året

KC (EKC)

C33. NY Beslut om inköp av varor och tjänster KC (EKC) Vidaredelegeras 
enligt attestlista 
med olika högsta 
belopp beroende på 
befattning 

C34. Beslut om bidrag och ersättningar upp till 
50 000 kronor 

KS AU 

C35. Beslut om utdelning av donations-fonder KS AU 

C36. Förvaltning av donationsmedel och 
erbjudande vid emissioner

EKC
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

C38. Indrivning av fordringar, avtal om fordran 
som anstånd, avbetalning mm upp till 15 000 
kronor

EKC

C39.Handlägga upplåning, utlåning, om-sättning av 
lån, penningplacering, lik-vidhantering, 
borgens- och ansvars-förbindelser inom de 
ramar som KF fastställer. 

EKC Finanspolicy
Görs efter samråd 
med KSAU

C40. NY Beslut att avyttra eller kassera lös 
egendom 

- där värdet överstiger 5 bb eller 
fastighetstillbehör inför rivning av byggnad.

- där värdet ligger mellan 5 bb och 2 bb.
- där värdet ligger under 2 bb.

EC 

FC 

AvdC
D. Fast egendom Delegat

(ersättare)
Anmärkning

D50. Ansökan om och medgivande till 
inteckningsåtgärder enligt 22 kap. Jordabalken. 
Utsträckning, nedsättning, dödning och 
relaxation av inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom andra därmed jämförliga 
åtgärder. 
Lagfartsansökan och andra 
inskrivningsärenden.

MEX
(KC)

D51. Uthyrning av kommunala lokaler och 
bostäder.

Fastighetsförv

D52. NY Beslut om anpassning av hyresnivå till 
marknadsmässig hyra i samband med nya 
hyresgäster

FC

D53. NY Akut felavhjälpande och underhåll egna 
fastigheter

<2 prisbasbelopp
2-4 prisbasbelopp
>4 prisbasbelopp

Fastighetsförv.
EKC
KSAU

Enligt beslut i 
samband med ny 
fastorg

D54. NY Drift egna fastigheter inkl skötsel 
/media brandlarm

<2 prisbasbelopp
2-4 prisbasbelopp
>4 prisbasbelopp

Fastighetsförv
EKC
KSAU

Enligt beslut i 
samband med ny 
fastorg

D55. Godkänna överlåtelse av tidigare upp-rättat 
arrende- eller nyttjanderättsavtal i de fall 
ansvaret inte åvilar Borgholm Energi AB

MEX 
(KC)
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

D56. Upplåtelse av allmän plats för särskilda 
ändamål

MEX 
(KC)

D57. Upplåta servitut i av kommunen ägd fastighet 
eller tillförsäkra kommunen rätt till servitut i 
annans fastighet. Behörigheten innefattar även 
rätt att upphäva eller ändra servitut. 
Belasta kommunens mark med led-ningsrätt 
eller nyttjanderätt för led-ning, godkänna 
nätkoncessioner, rätt till väg, rätt till 
gemensamhetsanlägg-ning samt medverka till 
ändring eller upphävande av sådana 
rättigheter.

MEX 
(KC)

D58. Köp och försäljning av fastighet eller 
fastighetsdel (verkställande av 
fullmäktigebeslut) samt bostadsrätter. Gäller 
även byte, fastighetsreglering och inlösen,
● upp till 10 000 kvm där köpeskilling 

eller vederlag ej överstigande 2 Mkr.
● överstigande 10 000 kvm och/eller 

vederlaget överstigande 2 Mkr, samt 
upplåtelse med tomträtt. 

MEX
(KC)

KSAU

D59. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller 
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av 
fastighet eller fastighetsdel för att genomföra 
antagen detalj-plan i vad avser mark för gata, väg 
eller annan allmän plats. 

MEX 
(KC)

D60. Beslut om exploateringsåtgärd - och att i 
anslutning till detta göra erforderliga 
upphandlingar och anta eller förkasta anbud 
samt att för detta ändamål ta i anspråk medel 
ur kommunstyrelsens exploateringsbudget. 
Gäller även rätt att besluta att påbörjad åtgärd 
ska avbrytas. 
I samråd med EKC

MEX 
(KC)

D61. Ansökan om förrättning och företräda 
kommunen vid förrättning hos lant-
mäterimyndigheten. Utfärda fullmakt för annan 
att företräda kommunen hos 
lantmäterimyndigheten.

MEX 
(KC)

D62. Begäran om handräckning hos Kronofogden MEX 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

avseende borttagande av egendom på 
kommunägd fastighet.

(KC)

D63. Yttrande till annan kommunal nämnd, i 
Borgholm eller annan kommun, i ärenden om 
bygglov. Avser ärenden där kommunstyrelsen 
ska yttra sig i egenskap av fastighetsägare. 

MEX 
(KC)

D64.Yttrande, ansökan eller framställan till annan 
myndighet i ärenden om fastig-hetsbildning 
eller annat ärende som rör kommunen i dess 
egenskap av fastig-hetsägare.

MEX 
(KC)

E. Övrigt Delegat
(ersättare)

Anmärkning

E65.Teckna avtal som kan komma i fråga med 
berörda myndigheter/ kunder/ 
samarbetspartner inom arbets-
marknadsavdelningen

Avd. chef 
arbetsmarknad
savd 
(arbetsledare, 
flyktingshandlä
ggare)

Flyttas till 
socialnämnden

E66.Beslut om att initiera
- översiktsplaner och detaljplaner samt 
strategisk samhällsplanering 
- mark- och bostadspolitik 
- näringslivspolitik 

KS AU Inkl planprioritering 
efter samråd med 
miljö- och 
byggnadsnämnden

E67.Teckna licensavtal med program-leverantörer 
där avtalen inte medför några kostnader

IT-chef

E68. NY Teckna avtal/samverkansavtal gällande 
kopiatorer/skrivare o dyl

IT-chef

E69.Utveckling av IT- och informations-system KC IT-strategi och 
digitaliseringsplan
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

E70.Besluta i belysningsärenden i enlighet med 
antagna riktlinjer 

KC Riktlinjer för väg-
/gatubelysning i 
Borgholms kommun

E71.Teckna överlåtelseavtal upp till 75 000 kronor 
gällande övertagande av 
belysningsanläggningar i enlighet med 
antagna riktlinjer 

KC

E72. NY Beställning av ersättningsfordon till den 
kommunala verksamheten

EKC Utbyte av bilar enl 
plan

E73. Beslut i kollektivtrafikfrågor inom budget KS AU 

F. Trafikärenden Delegat
(ersättare)

Anmärkning

F74. Beslut om bidrag till enskilda vägar EKC 

F75. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade F-SEKR Trafikförordn 13 kap 
8 §

F76. Beslut om lokala trafikföreskrifter K-SEKR

F77. NY  Beslut om hänvisningskyltar inom tätort K-SEKR
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

F78. Beslut om flyttning av fordon K-SEKR SFS 1982/129
SFS 1982-198

F79. Beslut om förordnande av parkerings-vakter KS AU 6 § lag om 
kommunal 
parkerings-
övervakning 
SFS 1987:24

G. Personalärenden utöver separat 
delegationsordning för personalfrågor

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

G80. NY  Beslut om att utveckla den kommunala 
organisationen

KS AU Utöver vad som 
stadgas i 
delegations-
ordningen för 
personalärenden

G81. Ärenden inom KS förvaltningsområde som 
ankommer på styrelsen i egenskap av 
arbetsgivare enligt bestämmelser för 
kommunens arbetstagare

KS AU 

H. Kultur- och fritidsärenden Delegat
(ersättare)

Anmärkning

H82. Kultur- och fritidsutskottets representation 
och uppvaktning

Sammankallan
de i KoFU

Representations-
policy

H83.Utskottets deltagande i kurser, konferenser o 
dyl

Sammankallan
de KoFU 

(KS ordf beslutar 
om 
sammankallandes 
deltagande)

H84. 64. Beslut om inköp av inventarier, 
material, media, kulturprogram, utställningar, 
tjänster etc inom verksamhetsområde och 
budget

verksamhet 1011 kultur
Kultursekr
Fritidschef 

TAS BORT 
Beslut enligt 
attestförordning
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Delegationsordning för kommunstyrelsen

verksamhet 1011 fritid

H85. Beviljande av bidrag till studieförbun-den 
enligt fastställda regler och budget.

Kultursekr Bidrag till 
studieförbundens 
verksamhet 

H86. Beviljande av verksamhetsbidrag till 
kulturföreningar

KoFU Regler för bidrag till 
kulturell verksamhet 

H87. Beviljande av bidrag till kulturprogram enligt 
fastställda regler och budget.

Kultursekr Regler för bidrag till 
kulturell verksamhet 

H88Beviljande av bidrag till föreningar och 
organisationer enligt fastställda regler och 
budget.

Fritidschef Bidragsregler kultur- 
och fritidsnämnden 
Borgholms kommun 

H89Upplåtelse av anläggningar och lokaler i 
enlighet med fastställda regler och taxor

Fritidschef Bokningsregler och 
uthyrningsprinciper i 
Borgholms 
kommuns sport- 
och idrottshallar 

H90.Godkännande av lokal för lokalhyresbidrag Fritidschef

H91Godkännande och beviljande av bidrag för 
anläggningsförändringar hos redan 
bidragsberättigade föreningar inom budget

Fritidschef

I. Borgholm slott Delegat
(ersättare)

Anmärkning

I92 Upplåtelse av Slottets lokaler enligt 
fastställda regler och taxor

Verksamhets-
chef
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Borgholms kommun
Datum
2018-11-

     
     

Sida
12(12)

Delegationsordning för kommunstyrelsen

I93 Inköp av inventarier, material, tjänster, 
kulturprogram, utställningar etc inom 
slottets verksamhetsområde och budget.

Verksamhets-
chef

TAS BORT 
Beslut enligt 

attestförordning

I94 Beslut om arrangemang Verksamhets-
chef

I95 Underteckna avtal avseende arrangemang 
på Borgholms Slott

Verksamhets-
chef

J. Beslut med anledning av akut 
nödsituation

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

J96.Beslut - i avvaktan på krislednings-nämnds 
beslut - att använda kommunens 
ekonomiska*, personella och övriga resurser 
för att avhjälpa akut nödsituation eller 
anskaffa erforderliga förnödenheter 

Över 25 tkr
Upp till 25 tkr

KS AU 
KC
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-12-04 2018/271 004

 

Handläggare
Clara Hoogland
Verksamhetsutvecklare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  clara.hoogland@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [Kommunstyrelsen]

Särgallringsbeslut ekonomihandlingar med slutsiffra 4

Förslag till beslut 
att ekonomihandlingar äldre än tio år gallras.

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut ska samtliga ekonomihandlingar från år som slutar på 4 
sparas för evig tid. Detta har gjorts i flera kommuner, för att ge en möjlighet att 
i framtiden analysera ett budgetår i sin helhet. 

I Borgholms kommunarkiv finns därför ekonomihandlingar från 1954, 1964, 
1974, 1984, 1994, 2004 och 2014. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
och Riksarkivet har omvärderat behovet av att bevara denna omfattning av 
handlingar och i deras gallringsråd fastställer de att de inte längre behöver be-
varas. Handlingarna bedöms sakna intresse för eftervärlden som underlag att 
efterforska just kommunens ekonomi och budget 

Gallringsbeslut ska egentligen fattas i samband med att dokumenthanterings-
planen fastställs, men Sydarkivera uppmanar kommunen att fatta ett särgall-
ringsbeslut för just dessa handlingar, för att frigöra utrymme i arkivet, i väntan 
på att dokumenthanteringsplanen fastställs.

 

Chefens namn. Clara Hoogland
Chefens titel. Verksamhetsutvecklare

Skickas till
Arkivarie Johan Ölmebring
Budgetchef Linda Kjellin
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-09 284-302

Utdragsbestyrkande

§ 296 Dnr 2017/173-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – solpaneler på kommunala fastigheter

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11 
att kommunfullmäktige låter genomföra en inventering av alla tak tillhöriga 

Borgholms kommun respektive det kommunägda bolaget och att 
kommunstyrelsen får återkomma med förslag till kommunfullmäktige om 
solpaneler på lämpliga befintliga kommunala tak, samt 

att vid samtliga nybyggnationer som kommunen och BEAB låter göra ska 
taken vara försedda med solpaneler. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2017-08-21 § 126 motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

I tjänsteskrivelse 2018-10-02 föreslår fastighetsavdelningen att motionen bi-
falls och att medel avsätts för energieffektiviseringar samt att i samband med 
om- och nybyggnation av kommunala fastigheter undersöka förutsättningar 
för installation av solpaneler.

Bedömning
Bedömningen är att motionen är i helt linje med den fastighetsstrategi som 
kommunfullmäktige har beslutat. Av strategin framgår att uppdraget är att 
Borgholms kommun ska; verka för ändamålsenliga lokaler med god arbets-
miljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänligt material och in-
ventarier prioriteras.

Borgholms kommuns Ekonomi- och fastighetsavdelning arbetar parallellt med 
olika åtgärder för att energieffektivisera kommunens fastigheter, samt minska 
användandet av fossila bränslen. Åtgärderna omfattar såväl byte av ventila-
tionsaggregat, uppvärmning, styr- och reglerteknik, energifönster, men även 
möjligheten att komplettera, alternativt förbereda fastigheterna för solpaneler.

Teknikutvecklingen såväl som prisutvecklingen inom området är för närvaran-
de stor. Borgholms kommuns fastighetsavdelning har som mål att följa och ak-
tivt delta i teknikutvecklingen inom området.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige

a t t bifalla motionen.

a t t uppmana kommunstyrelsen att i underhållsplan och budget för kom-
munens fastigheter avsätta medel för energieffektiviseringar.

a t t uppdra till kommunstyrelsen att i samband med om- och nybyggna-ti-
on av fastigheter undersöka förutsättningar för installation av solpane-
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-09 284-302

Utdragsbestyrkande

ler.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 135 Dnr 2018/17-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – ersätt ett kvällsmål/månad vid äldreboenden 
med ”fullmäktigesmörgåsar”.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att slå fast att samma kvälls-
mål – och lika färskt tillrätt – som det som kommunfullmäktige trakteras med i 
samband med sina möten, ska under påföljande månad erbjudas som kvälls-
mål istället för gröt vid minst en vardagskväll efter varje kommunfullmäktige-
möte.

Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta. 

Ärende/bedömning
Brukarna på kommunens äldreboenden får frukost, lunch, kvällsmål samt 
mellanmål och nattmål i form av smörgås av valfri sort. Därutöver erbjuds 
kaffe och kaka/bulle som ytterligare mellanmål. Detta ingår i den av Kom-
munfullmäktiges antagna avgift på 123 kr/dag.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 144 Dnr 2018/27-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – vin eller öl till de boende vid helger och spe-
ciella tillfällen.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att det vid helger och veckoslut 
samt speciella tillfällen som till exempel födelsedagar ska erbjudas valfritt ett 
glas vin eller öl – och alkoholfri variant – till de boende på kommunens äldre-
boenden som så önskar i samband med huvudmåltid. 
Att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för 
att skåla med.

Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta. 

Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten - Alkoholservering på särskilda boenden.

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensam-
ma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära 
egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta innebär att alla boende 
har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid speciella tillfällen och högtider. 

Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga 
drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än inköps-
priset för drycken plus ett rimligt påslag.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr 2018/26-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – alkoholutskänkningstillstånd till samtliga 
matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende.

Förslag till beslut: Att avslå motionen

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att låta söka alkoholutskänk-
ningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldre-
boende. 

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensam-
ma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära 
egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Därför görs bedömningen att 
kommunen inte ska söka något alkoholtillstånd.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr 2018/19-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Omvandla matsalarna på äldreboende till 
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att låta omvandla matsalarna 
på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger, där även besökare till 
de boende (mot betalning) ska kunna äta och dricka och delta i måltiden. 

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensam-
ma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende har möjlig-
het att bjuda hem anhöriga/besökare för att kunna äta och dricka och delta i 
måltiden.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 137 Dnr 2018/20-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – daglig utevistelse för boende på kommunens 
äldreboende .

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att slå fast att alla boende på 
kommunens äldreboende allt efter önska ska ha rätt till minst en timmes led-
sagad utevistelse per dag. 

Beslutsunderlag
Bistånd inom äldreomsorgen

Ärende/bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att 
alla beslut är biståndsbedömda enligt behov.
Alla boende på kommunens äldreboenden erbjuds möjlighet till daglig utevis-
telse.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2018/21-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – veckoutflykt för boende på kommunens 
äldreboende .

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att slå fast att alla boende på 
kommunens äldreboende allt efter önska ska ha rätt till minst en längre led-
sagad utevistelse eller utflykt per vecka ( till exempel för besök i butiker, på 
konditori, hos vänner, nära och kära eller deltagande i kulturaktiviteter) som 
kan sträcka sig över flera timmar. 

Beslutsunderlag
Bistånd för äldreomsorgen

Ärende/bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att 
alla beslut är biståndsbedömda enligt behov.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 139 Dnr 2018/22-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – vårdhundar inom äldreomsorgen.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att anställa personalägda vård-
hundar att arbeta tillsammans med sina ägare på lämpligt sätt inom äldre-
omsorgen. 

Ärende/bedömning
Borgholms kommun har idag personal med hundar som vistas på äldreboen-
det tillsammans med ägaren. De är inte utbildade vårdhundar men ger en po-
sitiv effekt på brukarna. 

Borgholms kommun har beslutat att upprätta en praktikplats för en vårdhund 
från Hälsocentralen i Borgholm där vårdstiftelsen är medfinansiär.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 2018/23-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – husdjur inom äldreomsorgen.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunens äldreboende 
på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur av olika slag inom sin verksam-
het. 

Ärende/bedömning
Borgholms kommun har husdjur i form av katt på Åkerbohemmet, Soldalen 
och Ekbacka då ägarna har kunnat ta med sitt djur från det ordinära boendet. 

Så länge det inte finns några medicinska eller andra hinder från andra boen-
de eller personal nekas aldrig husdjur.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr 2018/24-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – återuppta Klockargårdsverksamhet.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06  att likadant eller nästintill – lå-
ta återuppta Klockargårdsverksamheten som den utvecklats och bedrivits i 
Löt. 

Ärende/bedömning
Klockargårdens dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs 
idag 5 dagar i vecka efter biståndsbeslut.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-24 126-147

Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2018/25-704  SN

Motion (Per Lublin nÖP) – snaps vid speciella tillfällen.

Förslag till beslut: Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att vid speciella tillfällen som 
till exempel midsommar och jul ska serveras kyld snaps till de boende vid vå-
ra äldreboende som så önskar. 

Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.

Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten - Alkoholservering på särskilda boenden.

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensam-
ma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära 
egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta innebär att alla boende 
har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid speciella tillfällen och högtider. 

Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga 
drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än inköps-
priset för drycken plus ett rimligt påslag.

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t avslå motionen.

_____________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 321

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 321 Dnr 2018/101 109 KS

Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför upptag-
ningsområdet till Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till lämnad redovisning. och avsluta 

motionen utan vidare hantering. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit 
- att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna 

transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans 
upptagningsområde.

Kommunfullmäktige överlämnade 2018-04-16 § 84 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 2018-05-23

Bedömning
En viktig grundprincip vid planering och utformning av grundskoleverksamheten är 
att eleverna inte ska ha längre skolvägar eller resor än vad som är nödvändigt. I 
skollagen anges att varje kommun vid utformningen av sin grundskola är skyldig att 
beakta vad som är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt för eleverna. 

Enligt 10 kap 32 § Skollagen har elever som går i den kommunala skolan i hem-
kommunen som kommunen placerat eleven i, den så kallade placeringsskolan, rätt 
till kostnadsfri skolskjuts vid behov. De elever som väljer att gå i en annan skolenhet 
än den som kommunen annars skulle placerat dem i har inte rätt till skolskjuts om 
inte skolskjuts kan anordnas utan ekonomiska eller organisatoriska besvär. 

Kommunen bör vidare ta hela sitt territorium och alla elever i beaktande innan man 
anordnar skolskjuts för det egna skolvalet i visst område. Eleverna får tidsmässigt 
en längre skoldag som kostar mer både ekonomiskt och miljömässigt än mot om 
man går i placeringsskolan. 

Anordnas skolskjuts mellan Löttorp och Köpingsvik kommer skolskjutsen fördyras 
jämfört med skolskjutsen till placeringsskolan, vilket enligt Skollagen definieras som 
ekonomiska besvär för kommunen. En konsekvens blir kostnadsökningar för skol-
skjutsen då fler fordon och produktionskilometer behöver upphandlas. De fordon 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 321

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

som är upphandlade för Borgholms skolskjutstrafik kan inte nyttjas för eventuell 
tillkommande trafik till andra än placeringsskolorna. 

Från läsåret 18/19 förlängs skolskjutsen Åkerbo – Föra ner till Borgholm för växelvis 
boende på morgonen och sista ramtidsslutet för dagen (14:55 respektive 15:55). I 
dagsläget finns fem sittplatser lediga i bussen. Tillkommer fler än fem elever får 
ytterligare fordon sättas in till en större kostnad.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till motionen.

Ilko Corkovic (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

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

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder förslaget att 
anse motionen besvarad.

Reservation
Marcel van Luijn (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Nya Moderaterna i Borgholms 
kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bakgrund

Ett antal föräldrar som idag har barn i Köpings skola har visat intresse av att placera 

sina barn i Åkerboskolan fr o m årskurs 6. Utöver denna grupp finns det möjligtvis fler 

barn utanför Åkerboskolans upptagningsområde som kan tänkas gå på Åkerboskolan, 

exempelvis barn i Köpings skolas lägre klasser eller barn i andra skolor inom Borgholms 

kommun. I dagsläget finns inga smidiga transporter till Löttorp som skulle underlätta ett 

sådant val för dessa barn.

Förslaget

För att underlätta för föräldrarna och deras barn att välja Åkerboskolan måste 

transporten fungera. Dagens trafik som KLT ombesörjer är inte anpassad efter dessa 

specifika behov och tider. Därför vore det önskvärt om Borgholms kommun kunde vara 

behjälplig med transporter. Det vinner alla på. Föräldrarna slipper köra barnen upp till 

Löttorp, vilket ger tids- och miljövinster. Åkerboskolan får extra elever som kan trygga 

skolans framtid.

Vi vill främja valfriheten lokalt och underlätta för medborgarna. Moderaterna föreslår 

därför

Att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna 

transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans 

upptagningsområde

Marcel van Luijn
för Nya Moderaterna i Borgholms kommun

Köpingsvik, 22 mars 2018
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3464 I Kallelser till Primärkommunala nämnden och 
styrelsemöte Kommunförbundet Kalmar län 23 
nov

Magdalena Widell

2018-11-19 Primärkommunala nämnden

      KS meddelande INBJUDAN

2018.3466 I Cirkulär 18:43 med bilaga 1-7 Omräkning av 
pension enligt PA-KL 

I anslutning till förhandlingarna om 
Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som
omfattas av PA-KL, PAK och LPAK, daterad 2018
-10-31 (bilaga) konstaterades behov av råd-
givning och information om omräkning av pension 
enligt PA-KL samt beräkningsexempel. Före-
liggande cirkulär är tänkt att möta detta behov.

Magdalena Widell

2018-11-19 SKL 

      KS meddelande CIRKULÄR

2018.3499 I Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren 
2018–2021

I detta cirkulär presenterar vi:
*   Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
*   Teknisk justering av skatteunderlagsprognos 
2019
*   Ny statsbidragsram
*   Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Magdalena Widell

2018-11-21 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-12-03

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2018-11-19 - 2018-12-03

Riktning: Inkomna

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 3
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3500 I Cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 
2019 för lokaler
med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Statistiska centralbyrån, SCB, har fastställt 
konsumentprisindex med 1980 som basår, KPI,
gällande oktober 2018 till 330,72. KPI för oktober 
2017 fastställdes till 323,38. Konsument-
prisindex har ökat från oktober 2017 till oktober 
2018 med 2,27 procent. 

Höjningen fr.o.m. den 1 januari 2019 ska 
avrundas till två procent (2%) för hyresavtal för
lokaler utformade med SKL Kommentus 
hyreskontraktsmall (art.nr. 271135).

Magdalena Widell

2018-11-21 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

2018.3522 I Beslut enligt förordning (2016:364) om 
stadsbidrag för ökat bostadsbyggande ska 
Byggbonus. Boverket beviljar totalt 2 069 114kr 
som utbetalas ut i samband med detta beslut

Magdalena Widell

2018-11-22 Boverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3551 I Cirkulär 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för 
egna
hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges 
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Bank AB 
(publ),
Boverket och AB Balken Finans Sweden som 
administreras av Marginalen Bank
Bankaktiebolag erbjuds kommunen uppgift om 
aktuell kapitalskuld vid utgången av
År 2018. Skulden ligger till grund för kommunalt 
förlustansvar enligt de regler som
gäller för statligt reglerade bostadslån respektive 
statlig kreditgaranti för bostadslån

Magdalena Widell

2018-11-28 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  2 av 3
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3554 I Cirkulär 18:50 Bilaga 3 Kommunala 
ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges 
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Bank AB 
(publ),
Boverket och AB Balken Finans Sweden som 
administreras av Marginalen Bank
Bankaktiebolag erbjuds kommunen uppgift om 
aktuell kapitalskuld vid utgången av
År 2018. Skulden ligger till grund för kommunalt 
förlustansvar enligt de regler som
gäller för statligt reglerade bostadslån respektive 
statlig kreditgaranti för bostadslån

Magdalena Widell

2018-11-28 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

2018.3555 I Meddelande om att förvaltningsrätten avvisar 
muntligförhandling samt webbinspelningar från 
kommunfullmäktigessammanträde. 

Magdalena Widell

2018-11-28 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2015/231 KS meddelande PROTOKOLL

Medborgarförslag (Julius Sääf), Återför årskurs 6 
till de skolor där övriga mellanstadiet går

2018.3567 I Beslut att förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet gällande namnbyte från Ölands 
gymnasium till Ölandsutbildningscenter from 1/1-
19

Magdalena Widell

2018-11-29 Förvaltningsrätten

KS 2018/211 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Namnbyte Ölands Gymnasium

2018.3604 I Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till 
utemiljöer för projektet allaktivitetspark i Löttorp 
utbetalas 585 112 kr. 

Magdalena Widell

2018-12-03 Boverket

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3469 U Tillstånd till ytterligare hänvisningsskyltar till 
familjecentral och ambulansintag norra infarten

Ilko Corkovic

2018-11-19

KS 2018/173 Skickat till Tobias via egen mail/mlj DELEGERINGSBESLUT

Begäran om hänvisningsskylt inom tätort

2018.3470 U Ansökan och tillstånd för bred transport 2018-11
-22 - från Folkeslunda till Unnestad

Marie-Louise Johansson

2018-11-19 Antes Lyft och Transport

KS 2018/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
flyttning av fordon kommunal mark

2018.3556 I Remiss och tillstånd för Växjö Elementmontage 
gällande tung och bred transport 2018-11-29( 
gäller fram till 2018-12-29) från Växjö till Per 
Lindströmsväg.

Marie-Louise Johansson

2018-11-28 Trafikverket

KS 2018/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
flyttning av fordon kommunal mark

2018.3562 I Remiss - Begäran om yttrande om tung och 
bred transport
Växjö Elementmontage AB, Sänneholmsvägen 
4, 352 70 VÄXJÖ har ansökt om undantag från 
trafikförordningen
(1998:1276) enligt nedan, sträcka Växjö (G), 
Sänneholmsvägen - Borgholm (H), Per 
Lindströms väg och omvänt 2018-11-29

Marie-Louise Johansson

2018-11-28

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-12-03

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2018-11-19 - 2018-12-03

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp
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      Borgholms kommun ger transportdispens enligt 
ansökan under tiden 2018-11-29--12-29

Med vänlig hälsning

Borgholms kommun 
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare, kommunledningskontoret
 

DELEGERINGSBESLUT

2018.3566 U Borgholms kommun berörs som fastighetsägare 
till Tings Ene 1:14 . Grannyttrandet gäller 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus.  Svar 
senast 2018-12-12

Emma Sjögren

2018-11-29 SBN Mark- och exploatering

KS 2018/34 Lämnar utan erinran. DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018

2018.3572 U Borgholms cityförening- ljuständning 2018-11-30 
tillstyrkt ansökan

Jens Odevall

2018-11-29 Yttrande

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-29/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3168 U Delegationsbeslut att bevilja markupplåtelse 
Köpings Tall S:3 S:5

Emma Sjögren

2018-11-30 IB 324497 Köpings Tall s:3 s:5 Mark- och exploatering

KS 2018/35 Markområdet är upplåtet till BEAB genom 
generell ledningsrätt. Krav på Vattenfall har 
därför ställts att kontakt ska tas med BEAB.

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018

2018.2530 U Delegationsbeslut att bevilja markupplåtelse, 
Köpings tall 12:2 

Emma Sjögren

2018-11-30 IB 324497 E-On/ Köpings tall 12:2 Mark- och exploatering

KS 2018/35 Markområdet är upplåtet till BEAB genom 
generell ledningsrätt. Krav på Vattenfall har 
därför ställts att kontakt ska tas med BEAB.

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018

2018.3603 U Delegationsbeslut - anvisa 20 000 kronor till 
akutåtgärd på dagvattenbrunn, Köpmangatan

Ilko Corkovic

2018-12-03

KS 2018/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2018

Sidan  2 av 2
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-11-27

§ 336 Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, Tilldelningsbeslut; Om-
/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, förskolemodul

§ 337 Remiss; Förslag Kategorisering cykelnät

Borgholm Energi AB

2018-11-14

§ 183 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 
§ 184  VD rapporterar 2018 
§ 185 Månadsuppföljning 2018 BELNAB 
§ 186 Avvikelserapportering november 2018 
§ 187 Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm 
§ 188 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och

övriga rättsliga processer
§ 189 Aktualitetsförklaring kommunal avfallsplan 
§ 190 Bixia ProWin 
§ 191 Rutin för information om förmedlande av

förbindelsepunkter
§ 192 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter 
§ 193 Intern kontrollplan 
§ 195  Kontor och mötesplats för företag i Borgholms

kommun
§ 196 Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn 
§ 197 Personalpolicy Borgholms kommun 
§ 198 Återrapportering från Kommunfullmäktige,

Kommunstyrelsen och Kommunstyrelens
arbetsutskott 

§ 199 Restlista 2018 
§ 200 Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall 
§ 201 Ekonomifunktionen 2

Borgholm Energi El-nät 

2018-11-14

§ 33 Styrelsemöte inledning 2018 
§ 34 Månadsuppföljning 2018 BELNAB 2
§ 35 Avvikelserapportering november 2018

- - - - 
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