Sammanträdesprotokoll

Sid 1 (42)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2018-12-11

Paragrafer

244-271

Plats och tid

KS-rummet Stadshuset, Borgholm 10:00-14:30.

Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic
Staffan Larsson
Sara Kånåhols
Nina Andersson-Junkka
Ulrika Lindh
Lars Ljung
Lars Lindqvist
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
Marcel van Luijn
Carl Malgerud

Övriga närvarande

Marie-Louise Johansson, sekreterare
Jens Odevall, kommunchef
Marwin Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Anders Magnusson, Statens Fastighetsverk
§ 244
Jan-Åke Johansson, slottschef
§ 244
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef §§ 244, 249
Maria Drott, fastighetsstrateg
§ 249
Niklas Palmqvist, IT-chef
§§ 253-254
Linda Kjellin, budgetchef
§ 254
Douglas Almqvist, Kalmarsund Promotion
§ 270

Justerare

Nina Andersson-Junkka med Ulrika Lindh som ersättare

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-12-18

(S)
(C)
(V)
(S)
(C)
(S)
(SD)
(FÖL)
(FÖL)
(M)
(M)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………………………………………...

Marie-Louise Johansson
Ordförande

……………………………………………………………………………………………...

Ilko Corkovic
Justerare

………………………………………………………………………………………………

Nina Andersson-Junkka

ANSLAGSBEVIS
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp

2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

2019-01-10

Innehållsförteckning:
§ 244

Information; verksamheten på Borgholms slott och kommande
utvecklingsplan

4

§ 245

Godkännande av dagordning

5

§ 246

Begäran om utökad budgetram 2019; effektivisering av
försörjningsstöd med e-tjänst,socialnämnden

2018/245 043

6-7

§ 247

Begäran om utökad budgetram 2019: kostnadsökning för
skolskjutsar, utbildningsnämnden

2018/264 041

8-9

§ 248

Utdelning för 2018 från Borgholm Energi AB

2018/281 040

10

§ 249

Anvisning av medel; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet,
förskolemodul

2018/236 660

11 - 13

§ 250

Anvisning av medel; piren i yttre hamnen Borgholm

2018/274 049

14 - 16

§ 251

Aktualitetsförklaring av Avfallsplan antagen 2009-11-02

2017/277 459

17

§ 252

Inriktningsbeslut fordonsgas; utbyte av fordonsparken

2018/278 727

18 - 20

§ 253

Avsiktsförklaring IT-samverkan Borgholm-Mörbylånga

2018/268 106

21

§ 254

Ska-krav; Upphandling skrivare/kopiatorer

2018/276 059

22

§ 255

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen

2018/277 002

23

§ 256

Särgallringsbeslut; Informationshanteringsplan kommunstyrelsen

2018/271 004

24

§ 257

Begäran om utökad budgetram 2019; ändrad boendeform för
Åkerbohemmets korttidsboende till särskilt boende, socialnämnden

2018/282 043

25 - 26

§ 258

Motion (Per Lubln nÖP) - solceller på kommunens och BEABS
nybyggnationer

2017/173 109

27 - 28

§ 259

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

2018/20 109

29

§ 260

Motion (Per Lublin nÖP) - vin eller öl till de boende vid helger och
speciella tillfällen

2018/21 109

30

§ 261

Motion (Per Lublin nÖP) - alkoholutskänkningstillstånd till samtliga
matsalar på äldreboendena

2018/22 109

31

§ 262

Motion (Per Lublin nÖP) - omvandla matsalarna på äldreboenden till 2018/23 109
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta

32

§ 263

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

2018/25 109

33

§ 264

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

2018/26 109

34

§ 265

Motion (Per Lublin nÖP) - vårdhundar inom äldreomsorgen

2018/27 109

35

§ 266

Motion (Per Lublin nÖP) - husdjur inom äldreomsorgen

2018/28 109

36

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 267

Motion (Per Lublin nÖP) - återuppta Klockargårdsverksamhet

2018/29 109

37

§ 268

Motion (Per Lublin nÖP) - snaps vid speciella tillfällen

2018/30 109

38

§ 269

Motion (Marcel van Luijn M) - transport av elever utanför
upptagningsområdet till Åkerboskolan

2018/101 109

39 - 40

§ 270

Information; Kalmarsund Promotion

2017/274 106

41

§ 271

Meddelanden och delegationsbeslut

2018/10 002

42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 244

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

244

KS

Information, verksamheten Borgholms slott och kommande utvecklingsplan
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har Anders Magnusson, Statens Fastighetsverk, och
slottschef Jan-Åke Johansson begärt företräde för att informera om verksamheten
och presentera kommande utvecklingsplan.
Tidigare utvecklingsplan gällde till 2018 och den nya ska gälla 2019-2023. Statens
Fastighetsverk tar beslut om planen under januari månad.
Den nya planen omfattar bland annat frågor kring hur
- säkerställa en fortsatt hållbar förvaltning och utveckling av slottet.
- skapa gemensam syn kring Borgholms slotts framtid.
- fastställa kommunens möjlighet att påverka.
- nyttja tillgängliga resurser effektivt.
- minska underskottet och öka medfinansiering.
- attrahera externa resurser.
- säkra kontinuitet vid personalbyte.
- aktuell vägledning i det gemensamma utvecklingsarbetet.
Planen presenterar förutom mätbara mål även olika utvecklingsområden. Bland annat installation av hiss för att öka tillgängligheten att även besöka andra våningen på
slottet.
Föreslagen medfinansiering är 500 tkr/part och år.
______________
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Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändrad dagordning.
Dagens sammanträde
Ordförande Ilko Corkovic (S) meddelar att det kungjorda extraärendet; Begäran om
utökad budgetram 2019, ändrad boendeform för Åkerbohemmet från korttidsboende
till särskilt boende, behandlas före motionerna.
______________
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Dnr 2018/245 043 KS

Begäran om utökad budgetram 2019; effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst,socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå socialnämndens begäran om utökad budgetram 2019 med 176 tkr för effektivisering av försörjningsstöd med e-tjänst.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2018-08-29 § 102 att äska 116 tkr till budgeten för 2019
för köp av licenser för att effektivisera försörjningsstöd med e-tjänst samt ytterligare
60 tkr per år för hyresavgifter.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-08-29 § 102.
Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen med förslag på avslag.
Socialnämndens bedömning
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. Ett nytt
ärende att handlägga är ca 4 timmars arbetstid, kallelse, möte, ta in dokument, utreda och meddela beslut. Dessa 4 timmar kan då läggas på att aktivt leta företag eller
en verksamhet som kan ta emot personen på till exempel praktik eller resursjobb.
För kommunen betyder det att om verksamheten får en familj att bli självförsörjande
är det ca 20 000 kronor/månad. På ett år blir det 240 000 kronor.
Kostnaden för att köpa in tjänsten, 3 moduler samt implementering är:
Modul

Licensavgift kr
(engångsavgift)

Hyresavgift kr
per månad

Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd 34 000
Ansökan

4000

Lifecare Meddelande IFO

25 000

600

Infoga dokument inkl PDF till PDF/A

32 000

900

Ekonomiavdelningens bedömning
Då ett elektroniskt ansökningsförfarande medför effektiviseringar i verksamheten bör kostnaden hanteras inom socialnämndens budgetram inför 2019.
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Socialnämndens konsekvensanalys
Om inte verksamheten effektiviseras och får loss resurser att arbeta än mer aktivt
med insatser mot arbetsmarknaden, kommer troligen antalet försörjningsstödstagare att öka och det blir inte lika många som avslutas och blir självförsörjande.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till att inköpa licenserna, hyran bör tas inom ram.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; ekonomiavdelningens
förslag att avslå begäran och Hemlins förslag att bifalla medel till inköp av licenserna, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder tjänstemannaförslaget.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/264 041 KS

Begäran om utökad budgetram 2019: kostnadsökning för skolskjutsar,
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram 2019 om 0,9 mkr
för kostnadsökning skolskjutsar.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden 2018-10-15 § 104 med begäran om utökad rambudget för
2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden 2018-10-15 § 104.
Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen som överlämnar till politiken att ta beslut.
Utbildningsnämndens bedömning
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.
Ekonomiavdelningens 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
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Nina Andersson-Junkka (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens begäran om kompensering.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/281 040 KS

Utdelning för 2018 från Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

rekommendera Borgholm Energi AB att vid bolagsstämman 2019 besluta om
utdelning om 4 mkr till ägarna.

att

utdelningen ska öronmärkas till bostäder och strategiskt markförvärv.

Ärendebeskrivning
Ärendet är lyft av ordföranden efter att utdelning diskuterats i samband med avstämningsmöte med presidiet i Borgholm Energi Ba.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V) yrkar att kommunstyrelsen ska rekommendera bolaget en utdelning om 4 mkr som ska öronmärkas till bostäder och strategiskt markförvärv.
Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Protokollsanteckning
” Tillsammans. Det skulle bli ett viktigt ledord i samband med kommunens nya vi-sion. Början av denna mandatperiod bådar inte bra.
Vi har redan sett en del förslag från den nya majoriteten som saknar förankring eller
kommunikation innan beslut ska tas. När detta ärende om utdelning behandlades i
kommunstyrelsen fanns ingenting med i handlingarna. Ingen information för ledamöterna om belopp, motivering, syfte eller användningsområde. Det sista fick vi välregisserat vid sittande bord från Vänsterpartiet (!).
Vi hoppas att denna mandatperiod kommer att präglas av mer öppenhet än vad som
har visats hittills. Staffan Larsson (C) kommer fr o m april 2019 att sitta på dubbla
stolar som ordförande i både kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholm Energis styrelse. Kommunalrådet ser de dubbla stolarna som en chans att få bättre insikt
och förena bolaget och kommunen. Hittills pekar allt på det motsatta.
För Moderaterna, Marcel van Luijn”
Skickas till
Borgholm Energi AB
______________
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Dnr 2018/236 660 KS

Anvisning av medel; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, förskolemodul
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa maximalt 10 850 000 kronor ur investeringsbudget 2019 till direktköp
av modulbyggd förskola.

att

anvisa projektet 3 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019, för etablering,
serviceanslutningar, förråd och förskolans utemiljö.

att

anvisa 1 125 000 kronor till utbildningsförvaltningen för inköp av inventarier till
de nya avdelningarna vid Skogsbrynets förskola och Sandhorvans förskola.

att

beställa hos Borgholm Energi att planera förskolans anslutning för fjärrvärme,
el, och VA.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-27 konstaterades att
upphandling har genomförts. Inkomna anbud gäller förfrågan om hyreskostnad per
år samt resterande kostnad vid köp år 4 och med option på köp år 1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-27 § 336
- 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 investeringsbudget 2019, för etablering, serviceanslutningar, förråd och för skolans utemiljö.
- att föreslå kommunstyrelsen anvisa 500 000 kronor till utbildningsförvaltningen
för inköp av inventarier.
- att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Borgholm Energi planera förskolans anslutning för fjärrvärme, el, och VA.
Sedan beslutet fattades har anbudsgivare 1 lämnat anbud enligt optionen på direktköp år 1. Anbudet uppgår till 10 850 000 kronor och inkluderar även grundläggning.
Förhandling om villkor kommer att fortsätta med anbudsgivaren om kommunstyrelsen anvisar medel för direktköp.
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har i tjänsteskrivelse föreslagit att att-sats 1
och 3 från tidigare beslut ska ändras till att anvisa medel för direktköp samt att utöka
medel för inventarier till 1 125 000 kronor för inköp till avdelningar både på Skogsbrynet och Sandhorvan. Övriga att-satser kvarstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

249

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 193 godkände start av upphandling och framtagna
ska-krav för förskolemodul.
Genomförd upphandling avseende 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 kronor vid
köp år 4. Total kostnad: 12 492 500 kronor.
- Anbudsgivare 2: Hyreskostnad per år 1-3: 5 372 000 kronor + 2 671 200 kronor vid
köp år 4. Total kostnad: 18 787 200 kronor.
- Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
- Förutsättningar för upphandlingens genomförande; Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden eller reducera omfattningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller politiska beslut inte
kommer till stånd.
- Anbuden är giltiga till och med 2019-04-30.
- I anbuden fanns även option på köp vid år 1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27 § 336 med förslag att tilldela för
hyr/köp, att anvisa 3 mkr till etablering med mera, att anvisa medel för inköp av inventarier, samt att uppdra till Borgholm Energi att planera anslutningar.
Tjänsteskrivelse 2018-12-04 med nytt förslag att istället anvisa medel för direktköp
av förskolemodulen, samt utökad anvisning av medel för inköp av inventarier.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet och informerar att rivningskostnaden inte är medräknad i projektet, då kostnaden inte är
känd. Dock framhålls att ett frigörande av marken innebär ett värde för kommunen
samt att en nybyggnation sänker driftskostnaden bland annat med tanke på energieffektiviseringarna.
Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till de två nya att-satserna gällande köp år 1 och utökad medelsanvisning för investering samt de tidigare att-satserna 2 och 4.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, som kommunstyrelsen ställer sig bakom.
Protokollsanteckning
” Återigen ett panikbeslut där inte hela bilden fanns med i beslutsunderlaget.
Vid sammanträdet kom kommunstyrelsen till slut fram till att denna modullösning
kommer att kosta minst 16 miljoner kronor totalt under 2019, exklusive rivnings- och
eventuella saneringskostnader. I investeringsbudget 2019 finns max 15 miljoner avsatta för ”Fastigheter ny/om/tillbyggnation” och då ingår utöver Skogsbrynet bl a
Åkerboskolan och samtliga övriga fastigheter. Det finns redan beslut på ett antal
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mindre poster, såsom korttidsboende Runsten (2,5 mkr), daglig verksamhet Ekbacka (2,6 mkr) och återbruk Hammaren (1 mkr).
Vi undrar:
Kan kommunstyrelsen ta ett beslut om Skogsbrynet om beloppet inte finns kvar för
”Fastigheter ny/om/tillbyggnation”?
Vad innebär detta beslut för möjligheterna att sätta igång med Åkerboskolan (som i
o m detta beslut har blivit nedprioriterat) under 2019?
För Moderaterna, Marcel van Luijn”
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 250

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

250

Dnr 2018/274 049 KS

Anvisning av medel; piren i yttre hamnen Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 1,75 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 skapad och medel för projekteringen anvisades av kommunstyrelsen i oktober. Dykningar 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 behovet 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 betalningsautomat vid ställplatsen för husbilar, tankställe och för landstigning av kryssningspassagerare.
Kommunen genomför en översyn och planläggning av det yttre hamnområdet i omvandling från tidigare verksamhet till bostäder.
Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn påverkar inte framtida beslut om reparation, 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 projektgruppen som förhastat. Att däremot inför kommande turist- och båtsäsong säkerställa piren anses nödvändigt, varför begärs anvisning av medel därtill.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 anvisning av medel för projektering.
Statusbedömning yttre hamnen.
Borgholm Energi 2018-11-14 § 196.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 med förslag att anvisa 1,5 mkr samt
uppmana bolaget att föra dialog.
Tjänsteskrivelse med rättade uppgifter, 1,75 mkr.
Borgholm Energi AB:s 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 viktigt 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 användande 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 båtägare även fortsättningsvis kan erbjudas båtplats.
- Landstigning av kryssningspassagerare kan tills vidare ske vid societetskajen.
- Större fartyg/yachts vilka vid besök har förtöjt utmed kajen vid Stora hamnkontoret 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
- Möjliggöra mottagning av kryssningsfartyg
250 tkr
- Oförutsett
100 tkr
- Totalt
1 750 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 uppskattas kosta ytterligare 4-5 mkr utöver ovan redovisade kostnader för säkerställande.
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Dagens sammanträde
Vid sammanträdet noteras att underlaget till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut inte innehöll rätt uppgifter. I rättad tjänsteskrivelse framgår att till ovanstående
kostnadsberäkning tillkommer posten
Möjliggöra mottagning av kryssningsfartyg 250 tkr, vilket ger ett totalbelopp om
1 750 tkr.
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget att anvisa 1,75 mkr för att säkerställa piren.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2017/277 459 KS

Aktualitetsförklaring av Avfallsplan antagen 2009-11-02
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-11-14 § 189 att kommunen aktualitetsförklarar
avfallsplanen i avvaktan på att ny avfallsplan antas.
Kommunens befintliga avfallsplan är 2018-02-19 § 51 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.
Beslutsunderlag
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.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/278 727 KS

Inriktningsbeslut fordonsgas; utbyte av fordonsparken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

kommunen ska, och rekommenderar det kommunala energibolaget Borgholm Energi AB att, över tid ersätta en betydande del av fordonsparken med
fordon som kan drivas med fordonsgas, under förutsättning att någon aktör
uppför en tankstation för fordonsgas i Borgholm.

Vidare beslutas att under förutsättning att någon aktör uppför en tankstation för fordonsgas
att

kommunen byter ut 15-20 bensin- och dieselfordon mot gasdrivna fordon under de kommande två åren.

att

kommunen byter ut ca 40 bilar inom fyra år.

att

rekommendera Borgholm Energi AB att inom två år byta ut fem fordon mot
biogasdrivna fordon.

att

rekommendera Borgholm Energi AB att inom sex-åtta år byta ut merparten
av sin fordonsflotta mot gasdrivna fordon

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-12-04 § 360 åt kommunchefen att
utreda möjlig etablering av biogasmack.
Miljöstrateg Magnus Karlsson har därefter tagit fram ett förslag på hur kommunen
och bolaget kan bidra till att skapa efterfrågan på en produktionsanläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 § 360 med uppdrag till kommunchefen.
Agenda 2030 – för en bättre värld.
De svenska miljömålen.
No oil.
Tjänsteskrivelse 2018-12-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Borgholms kommun och det kommunala energibolaget Borgholm Energi AB har genom sina respektive hållbarhetspolicys tagit beslut om att växla om till förnyelsebara
bränslen. Både kommunen och bolaget har genom sina policydokument tagit ställning för de globala hållbarhetsmål som anges i FNs Agenda 2030 och de svenska
miljömålen som beslutats av Sveriges riksdag.
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Borgholms kommun har också undertecknat avsiktsförklaringen No Oil som innebär
att alla offentliga transporter skall vara fossilbränslefria till år 2020.
För att denna omställning ska vara möjlig krävs att kommunen och Borgholm Energi
stöttar initiativtagare som vill distribuera förnyelsebar energi till den kommunala organisationen och kommunens invånare. Ett sätt att göra detta .är genom att agera
föregångare och byta ut bensin- och dieseldrivna fordon mot fordon som kan drivas
med fordonsgas.
Efter samråd med Izabelle Sjöbäck, ansvarig för kommunens fordonspark och Annika Hermansson, ytterst ansvarig för Borgholm Energis fordonspark är det föreslagna
inriktningsbeslutet rimligt och genomförbart.
Konsekvensanalys
 Konsekvensen av beslutet blir att kommunen aktivt stöttar arbetet med en hållbar energiförsörjning och en hållbar ekonomi.
 Eftersom fordon som drivs på fordonsgas i princip har samma prestanda som
dieselfordon kan sådana fordon ersätta bensin och dieselfordon utan att detta
försvagar kommunens eller energibolagets kapacitet att utföra de uppgifter
kommunen och bolaget ansvarar för. Tvärtom har gasdrivna fordon fördelar
som elfordon inte kan matcha ännu. Exempelvis kan de tankas lika enkelt som
diesel- och bensinfordon vilket innebär en fördel.
 Borgholm Energi AB behöver fordon som kan stå startklara med kort utryckningstid när något oförutsett händer. I sådana situationer fungerar inte elbilar eftersom det tar för lång tid att ladda dem, i jämförelse med ett fordon som tankas
på samma sätt som en diesel- eller bensindrivet fordon.
 Slutligen är beslutet att växla om till bilar som drivs med fordonsgas i linje med
tidigare beslutade policydokument och det har därför redan förankrats i kommunfullmäktige och Borgholm Energi AB:s ledning.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förslaget för att bidra till efterfrågan på att anlägga
en produktionsanläggning i kommunen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsförslag till tjänstemannaförslaget.
Protokollanteckning
” Ännu en gång har vi fått ett beslutsunderlag som måste anses undermåligt. Kommunstyrelsen (KS) förväntas fatta beslut som innebär att kommunen förbinder sig att
byta ut 40 bensin- och dieseldrivna fordon mot gasdrivna inom fyra år samt att Borgholms Energi (BEAB) ska göra detsamma med merparten av sin fordonsflotta inom
samma tidsperiod. Bedömningen från kommunens och BEABsfordonsansvariga är
att det är “rimligt och genomförbart”. Och fort ska det gå!
2018-12-04 fick kommunchefen i uppdrag från KS arbetsutskott att utreda möjlig
etablering avbiogasmack i Borgholms kommun. Åtta dagar senare anses ärendet
vara berett och KS förväntas fatta beslut. Ett beslut som bygger på att det är “rimligt
och genomförbart”! Helt utan att ha några som helst uppgifter på om det innebär nåJusterandes sign
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gon extra kostnad, hur mycket i så fall? Eller är det kostnadsneutralt? Hur många
fordon skulle normalt ha bytts ut under denna period?
I sittande möte får vi dessutom information om att ärendet brådskar, vi kan alltså inte begära återremiss med önskan om bättre beslutsunderlag. Ärendet visar sig
egentligen handla om en bidragsansökan om 7 mkr till Naturvårdsverket som ska in
inom de närmsta dagarna (därav kravet/löftet om byte av fordonsparken). Summan
om 7 mkr kommer att betalas ut till en näringsidkare som kan tänka sig att etablera
en biogasmack i kommunen. Framtid Öland (FÖL) ställer sig lite tveksamma till att
kommunen garanterar att byta ut X antal fordon för att kunna söka/ge ett direkt stöd
om 7 mkr till en enskild näringsidkare.
Enligt Staffan Larsson (C) är tanken I FÖRSTA HAND inte att det är kommunen
som ska bygga en biogasmack och det hoppas FÖL verkligen på. Vi anser inte att
kommunen ska äga en biogasmack utan enligt tidigare beslut kunna anvisa lämplig
mark till en privat näringsidkare som är intresserad av att etablera en sådan.
Framtid Öland Torbjörn Johansson Annette Hemlin”
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
Miljöstrategen
______________
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Dnr 2018/268 106 KS

Avsiktsförklaring IT-samverkan Borgholm-Mörbylånga
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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 samarbete 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 någon 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 strategidokument där särskilt utvecklingsarbetet kan beskrivas på ett tydligt sätt.
Skickas till
IT-avdelningen
Mörbylånga kommun
______________
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Dnr 2018/276 059 KS

Upphandling skrivare/kopiatorer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättade ska-krav för upphandling av skrivare/kopiatorer

Ärendebeskrivning
Kommunen har idag 27 multifunktionsskrivare med A3-kapacitet och 20 multifunk-tionsskrivare med A4-kapacitet. Dessa är leasade med avtal som går ut spritt över en
fyraårsperiod.
Maskinerna har olika tillbehör och bestyckas enligt verksamheternas önskemål och
finansiella resurser.
Idag finns inte säker utskrift på alla maskiner. Målsättningen är att alla nya maskiner
ska vara anslutna med SafeQ Enterprice.
Beslutsunderlag
Ska-krav.
Dagens sammanträde
IT-chef Niklas Palmqvist och budgetchef Linda Kjellin redogör för upprättade skakrav, varav framgår att upphandlingen gäller fyra modeller med kopierings-,utskriftsoch skannerfunktion, tillbehör, utskriftslösning, krypterad hårddisk samt support, underhåll och toner.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
IT-chefen
______________
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Dnr 2018/277 002 KS

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna reviderad delegationsordning.

Det noteras att delegaterna ska redovisa sina delegationsbeslut om det inte avser
verkställighet.
Ärendebeskrivning
I början av varje mandatperiod ska kommunstyrelsen godkänna delegationsordningen.
Delegationsordningen är framtagen för att avlasta kommunstyrelsen och utskottet
från rutinärenden. Genom en fungerande delegation skapas mer utrymme för principiella ärenden, planering och beslut om styrande riktlinjer.
I och med en fungerande delegation möjliggörs också en effektivare förvaltning med
korta beslutsvägar, effektiv handläggning och snabbare beslut.
Beslutsunderlag
Delegationsordningen antagen 2014.
Tjänsteskrivelse 2018-12-02
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde diskuteras föreslagen delegation gällande ”Beslut att utveckla den kommunala organisationen” varvid konstateras att detta inte ska delegeras.
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till delegationsordningen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Delegater
______________
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Dnr 2018/271 004 KS

Särgallringsbeslut; Informationshanteringsplan kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av arkivmyndighet
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 bevaras. Handlingarna bedöms sakna intresse för eftervärlden som underlag att efterforska just kommunens
ekonomi och budget
Gallringsbeslut ska egentligen fattas i samband med att dokumenthanteringsplanen
fastställs, men Sydarkivera uppmanar kommunen att fatta ett särgallringsbeslut för
just dessa handlingar, för att frigöra utrymme i arkivet, i väntan på att dokumenthanteringsplanen fastställs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-04.
Skickas till
Arkivarie Johan Ölmebring
Budgetchef Linda Kjellin
______________
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Dnr 2018/282 043 KS

Begäran om utökad budgetram 2019; ändrad boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende till särskilt boende, socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna utökad budgetram för socialnämnden 2019 med 2 mkr för ändrad
boendeform på Åkerbohemmet från korttidsboende till särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2018-11-28 § 153 att hos kommunstyrelsen tilläggsäska
två miljoner för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-11-28 § 153. Att ändra boendeformen på Gläntan, från tillfällig
korttidsenhet till särskilt boende för personer med demenssjukdom, att utöka kommunens platser för särskilt boende från 118 till 122 samt att tilläggsäska två miljoner
för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende.
Socialnämndens bedömning
Behovet av platser på särskilt boende har ökat vilket leder till att väntetiden blir längre och individen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom skälig tid. Att låta
Gläntan bli en del av Lunden och därmed öka med fyra platser medför en minskad
väntetid för individen.
Behovet av platser på särskilt boende och korttidsboende har varit stort under en
längre tid. Under slutet av sommaren togs beslutet om att tillfälligt öka korttidsplatser
genom att öppna enheten Gläntan, tidigare Trädgårdsvägen, som är anpassat för ett
vårdboende. Behovet av korttidsplatser minskade men behovet av platser för personer med demenssjukdom är fortfarande stort. Idag är det tolv personer som bor i ordinärt boende som har beslut på särskilt boende.
Det är viktigt att individens behov står i centrum och att en individs önskemål och
behov om en plats på äldreboende blir tillgodosedda.
Konsekvensanalys
De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen
ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla om att en äldre person
ska beredas plats på ett äldreboende. Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så kan ansökan om
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten göras. När domen vunnit laga
kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Ulrika Lindh (C) yrkar bifall till socialnämndens begäran.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2017/173 109 KS

Motion (Per Lubln ÖP) - Solceller på kommunens och BEABS nybyggnationer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

uppmana kommunstyrelsen att i underhållsplan och budget för kommunens
fastigheter avsätta medel för energieffektiviseringar.

att

uppdra till kommunstyrelsen att i samband med om- och nybyggnation av
fastigheter undersöka förutsättningar för installation av solpaneler.

Ärendebeskrivning
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 överlämnar 2017-08-21 § 125 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse med förslag att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 296 med förslag att bifalla motionen,
uppmana kommunstyrelsen att avsätta medel samt undersöka förutsättningar för installation.
Kommunledningskontorets 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 arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänligt material och inventarier 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 ventilationsaggregat, uppvärmning, styr- och reglerteknik, energifönster, men även möjligheten att komplettera, alternativt förbereda fastigheterna för solpaneler.
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Teknikutvecklingen såväl som prisutvecklingen inom området är för närvarande stor.
Borgholms kommuns fastighetsavdelning har som mål att följa och aktivt delta i teknikutvecklingen inom området.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 259

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/20 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - ersätt ett kvällsmål/månad vid äldreboenden med " fullmäktigesmörgåsar"
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- slå fast att samma kvällsmål – och lika färskt tillrett – som det som kommunfullmäktige trakteras med i samband med sina möten, ska under påföljande månad
erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en vardagskväll efter varje
kommunfullmäktigemöte.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-15 § 11 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 135 med förslag att motionen avslås.
Socialnämndens 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 kommunfullmäktige antagna avgift
på 123 kronor/dag.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 260

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/21 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - vin eller öl till de boende vid helger och
speciella tillfällen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- 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 äldreboenden 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.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 12 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Folkhälsomyndigheten – Alkoholservering på särskilda boenden.
Socialnämnden 2018-10-24 § 144 med förslag att avslå motionen.
Socialnämndens bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma 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 inköpspriset för drycken
plus ett rimligt påslag.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 261

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

261

Dnr 2018/22 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - alkoholutskänkningstillständ till samtliga matsalar på äldreboendena
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta söka alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 13 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 143 med förslag att avslå motionen.
Socialnämndens bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma 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.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 262

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/23 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - omvandla matsalarna på äldreboenden
till måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestaruranger, där även besökare till de boende (mot betalning) ska kunna
äta och dricka och delta i måltiden.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 14 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 136 med förslag att avslå motionen.
Socialnämndens bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende har möjlighet att bjuda
hem anhöriga/besökare för att kunna äta och dricka och delta i måltiden.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 263

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/25 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - daglig utevistelse för boende på kommunens äldreboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan
ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 16 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Bistånd inom äldreomsorgen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 137 med förslag att avslå motionen..
Socialnämndens 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 utevistelse.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 264

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/26 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - veckoutflykt för boende på kommunens
äldreboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan
ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 17 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Bistånd för äldreomsorgen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 138 med förslag att avslå motionen.
Socialnämndens bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att alla
beslut är biståndsbedömda enligt behov.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 265

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/27 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - vårdhundar inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina ägare på
lämpligt sätt inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 18 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 139 med förslag att avslå motionen..
Socialnämndens bedömning
Borgholms kommun har idag personal med hundar som vistas på äldreboendet tillsammans med ägaren. De är inte utbildade vårdhundar men ger en positiv effekt på
brukarna.
Borgholms kommun har beslutat att upprätta en praktikplats för en vårdhund från
Hälsocentralen i Borgholm där vårdstiftelsen är medfinansiär.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 266

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/28 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - husdjur inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att kommunens äldreboende på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur
av olika slag inom sin verksamhet.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 19 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 140 med förslag att avslå motionen.
Socialnämndens 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 boende eller
personal nekas aldrig husdjur.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 267

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

267

Dnr 2018/29 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - återuppta Klockargårdsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- - likadant eller nästintill – låta återuppta Klockargårdsverksamheten som
den utvecklats och bedrivits i Löt.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 20 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 141 med förslag att avslå motionen.
Socialnämndens bedömning
Klockargårdens dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs idag fem
dagar i vecka efter biståndsbeslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 268

Sammanträdesdatum

Paragraf
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Dnr 2018/30 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - snaps vid speciella tillfällen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att vid speciella tillfällen som till exempel midsommar och jul ska serveras
kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 21 motionen till socialnämnden för beredning
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-01-15 § 21 med förslag att avslå motionen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 269

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11
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Dnr 2018/101 109 KS

Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför upptagningsområdet till Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiger
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 lämnade 2018-04-16 § 84 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 2018-05-23 med förslag att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 321 med förslag att anse motionen
besvarad.
Kommunledningskontorets 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 hemkommunen 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-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf
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skjutsen då fler fordon och produktionskilometer behöver upphandlas. De fordon
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) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till
motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill föreslå avslag
på motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill föreslå avslag på motionen
röstar ja. Den som vill föreslå bifall till motionen röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)

Nej - 5
Lars Lindqvist (SD)
Annette Hemlin (FÖL)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

Därmed föreslås avslag på motionen
Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) (BILAGA 2)
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 270

Sammanträdesdatum

Paragraf
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Dnr 2017/274 106 KS

Information; Kalmarsund Promotion
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att säga upp avtalet
med Kalmarsund Promotion för omförhandling, beslutades att bjuda in representant
för information om verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 271.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde informerar Douglas Almqvist om Kalmarsund Promotion,
regionens största företagsnätverk. I dagsläget är cirka 200 företag från olika näringar medlemmar.
Kalmarsund Promotion startade 2010 och drivs som en ekonomisk förening utan
vinstintresse. Nätverket är en paraplyorganisation för företagsfrämjande aktörer,
som tillsammans erbjuder möten, rådgivning och tillväxtprocesser för företagare i länet, både för nyföretagande och etablerade företag. Syftet är både att vara en väg in
för nyföretagare och att skapa kontaktytor för samarbetspartners.
Vid mötet framhålls vikten att kommunen informerar sina företagare att Kalmarsund
Promotion finns och att de kan hjälpa kommunens företagare och vara bollplank när
de har frågor eller vill utveckla sitt företag.
Skickas till
Näringslivsutvecklaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 271

Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/10 002 KS

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2018-12-11 § 269

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 25, Motion elevtransport Åkerboskolan
Vi reserverar oss mot beslutet att anse motionen besvarad.
Vissa motioner tar betydligt längre tid att behandlas än andra. Denna motion
lämnades in 2018-03-22 och förhoppningen var att den skulle avhandlas innan
nuvarande läsåret började.
Med tanke på att det troligtvis kommer att läggas 100+ miljoner kronor på
Åkerboskolan är det angeläget att få ett så stort elevunderlag som möjligt. Ett
led i detta är att uppmuntra föräldrar utanför skolans upptagningsområde att
välja Åkerboskolan genom att underlätta för deras barn att ta den längre resa.
Idag råder det stor osäkerhet bland föräldrar från mellarsta kommundelen som
redan har valt Åkerboskolan. En föräldrar med barn i 6:an skriver: ”En
tjänsteman på utbildningsförvaltningen har ringt upp alla oss föräldrar som har
valt Åkerboskolan före Slottsskolan och talat om att vi inte kan räkna med att få
skolskjuts när det inte finns barn kvar som bor växelvis hos sina föräldrar.
Kändes faktiskt lite som ett hotfullt samtal och det var fler föräldrar som tyckte
så.”
Motionen anses besvarad med hänvisning till att en ev åtgärd kostar pengar. Så
klart det kostar – frågan är hur mycket. Kommunfullmäktige behöver denna
information för att kunna ta ställning om dessa kostnader väger upp till
fördelarna: underlätta för föräldrar, miljöhänsyn, skapa bättre elevunderlag för
Åkerboskolan, valfrihet etc.
Vi vill se alla fakta på bordet när vi ska fatta beslut om förutsättningar för
föräldrar att välja Åkerboskolan i framtiden.
För Moderaterna,
Marcel van Luijn
Oppositionsråd

BILAGA 2 KS 2018-12-11 § 269

Reservation kommunstyrelsen 2018-12-11
Ärende 25 – Motion (Marcel van Luijn M)
transport av elever utanför upptagningsområdet
Vi har idag ett antal elever vars målsmän valt andra skolalternativ än de närmaste, t ex
Åkerboskolan istället för Slottsskolan. Anledningarna kan variera men det är positivt att de i
alla fall väljer en skola inom kommunens gränser.
Motionen från Marcel van Luijn (M), som detta ärende handlar om, avser just den frågan ”Att
undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men
bor utanför skolans upptagningsområde”. Motionen säger alltså inte att vi SKA bekosta
transporter, den föreslår att vi ska UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA.
Att motivera ett avslag, eller snarare anse motionen vara besvarad, med att “elever inte ska
ha längre skolväg än vad som är nödvändigt” känns märkligt då det tidigare funnits idéer om
att bussa elever från Åkerboskolan till Slottsskolan. Att basera beslutet på att det finns fem
platser i en buss så länge det finns elever med växelvis boende känns lika märkligt. Därefter
då? Ytterligare en motivering är att skolskjutsen kommer att fördyras. Hur mycket? Kan vi få
veta vilken summa som nu är för stor för att ett antal elever ska ha en trygg skolgång? Så,
ännu en gång, ge oss bra beslutsunderlag som ska ligga till grund för våra beslut!
Idag fick vi information om att de föräldrar från mellersta kommundelen som har valt
Åkerboskolan i stället för Slottsskolan har fått ett telefonsamtal från en tjänsteman på
utbildningsförvaltningen, de informerades då om att de inte kommer att kunna räkna med
skolskjuts när det inte längre finns några barn med växelvis boende. Var försvann
långsiktigheten och tryggheten? Motionen känns därmed ännu mer angelägen.
Vi förvånas även över att C som tidigare har röstat för sexornas återgång till de mindre
skolorna, bl a för att skapa trygghet, inte i detta läge anser att tryggheten är så viktig. Den
tycks ha förhandlats bort på vägen mot makten. Det går bra att kosta på en ny skola i Löttorp
för i runda slängar 100 mkr, men inte att låta så många som möjligt gå där för det blir för
dyrt. Känns också märkligt.
Vi kan inte anse att motionen är besvarad och vill se ett bättre beslutsunderlag. Därför
reserverar vi oss mot dagens beslut till förmån för vårt eget yrkande att bifalla motionen.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin

BILAGA 3 KS 2018-12-11 § 271

Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-12-03

Utskriven av: Magdalena Widell
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.3464

I

2018-11-19

2018.3466

Kallelser till Primärkommunala nämnden och
styrelsemöte Kommunförbundet Kalmar län 23
nov

Magdalena Widell

Primärkommunala nämnden

I

KS meddelande

INBJUDAN

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

Magdalena Widell

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 rådgivning och information om omräkning av pension
enligt PA-KL samt beräkningsexempel. Föreliggande cirkulär är tänkt att möta detta behov.
2018-11-19

2018.3499

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren
2018–2021

Magdalena Widell

I detta cirkulär presenterar vi:
* Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
* Teknisk justering av skatteunderlagsprognos
2019
* Ny statsbidragsram
* Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
2018-11-21

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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Id

BILAGA 3Ansvarig
KS 2018-12-11 § 271

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.3500

I

Cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari Magdalena Widell
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. Konsumentprisindex 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).

2018-11-21

2018.3522

SKL

I

2018-11-22

KS meddelande

CIRKULÄR

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

Boverket
KS meddelande

2018.3551

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för Magdalena Widell
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

2018-11-28

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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I/U/K Beskrivning

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

Magdalena Widell

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
2018-11-28

2018.3555

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

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
Magdalena Widell
överklagandet gällande namnbyte från Ölands
gymnasium till Ölandsutbildningscenter from 1/119

2018-11-29

Förvaltningsrätten

KS 2018/211

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Namnbyte Ölands Gymnasium
2018.3604

2018-12-03

I

Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till Magdalena Widell
utemiljöer för projektet allaktivitetspark i Löttorp
utbetalas 585 112 kr.
Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-12-03

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-11-19 - 2018-12-03

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.3469

U

Tillstånd till ytterligare hänvisningsskyltar till
familjecentral och ambulansintag norra infarten

Ilko Corkovic

Skickat till Tobias via egen mail/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2018-11-19
KS 2018/173

Begäran om hänvisningsskylt inom tätort
2018.3470

U

2018-11-19

Ansökan och tillstånd för bred transport 2018-11 Marie-Louise Johansson
-22 - från Folkeslunda till Unnestad
Antes Lyft och Transport

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.3556

I

2018-11-28

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

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
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I/U/K

BILAGA 3 Ansvarig
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Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Borgholms kommun ger transportdispens enligt
ansökan under tiden 2018-11-29--12-29

DELEGERINGSBESLUT

Med vänlig hälsning
Borgholms kommun
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare, kommunledningskontoret

2018.3566

U

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

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 Jens Odevall
tillstyrkt ansökan

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
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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
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018 BELNAB
Avvikelserapportering november 2018
Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och
övriga rättsliga processer
Aktualitetsförklaring kommunal avfallsplan
Bixia ProWin
Rutin för information om förmedlande av
förbindelsepunkter
Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Intern kontrollplan
Kontor och mötesplats för företag i Borgholms
kommun
Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn
Personalpolicy Borgholms kommun
Återrapportering från Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelens
arbetsutskott
Restlista 2018
Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall
Ekonomifunktionen 2

Borgholm Energi El-nät
2018-11-14
§ 33
§ 34
§ 35

Styrelsemöte inledning 2018
Månadsuppföljning 2018 BELNAB 2
Avvikelserapportering november 2018
----

6

