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Dnr 2016/191 106 KS

Genomförande av folkomröstning; Öland en kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen

att

ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsens sammanträde 2019-0129 inför beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-11 om
bland annat medelsanvisning, antal valsedlar samt uppdrag till val
nämnden gällande valdistrikt/vallokaler samt möjlig förtidsröstning och
budröstning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 § 255 att genomföra folkomröstning i samband med valet till EU-parlamentet 2019. Vidare beslutades att
svarsalternativen under huvudfrågeställningen ”ska Borgholm och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun” ska vara Ja, Nej och Blank.
Vidare gavs uppdrag till styrgruppen att ta fram förslag på valsedlar och de
ytterligare bestämmelser som erfordras enligt lagen om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive valnämnd som ansvarar
för valets genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 255.
Dagens sammanträde
Vid sammanträdet informeras att styrgruppen träffades 2018-12-28 och då gav uppdrag till kommuncheferna för det fortsatta arbetet. Styrgruppen ska träffas 25 januari
för återrapportering av uppdragen.
För att ärendet ska hinna behandlas i kommunen snarast bör beslutsunderlagen tas
fram till sammanträdet 2019-01-29.
Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2015/26 009 KS

Avslut av uppdrag och omstart med nya kommunstyrelsen; varumärkesplattform
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsluta ärendet och därmed även uppdrag enligt § 157/17.

Det noteras att nytt ärende för framtagande av varumärkesplattform påbörjas efter
att beslut om Öland en kommun avgjorts.
Ärendebeskrivning
I samband med arbetet med att ta fram grafisk profil beslutade kommunstyrelsen
2015-02-24 § 16 att påbörja arbetet med framtagande av en varumärkesplattform.
I samband med arbetet konstaterades att plattformen behöver kompletteras med en
tydlig positionering och positionsformulering varför workshop anordnades med kommunstyrelsen.
Efter genomförda workshops uppdrog kommunstyrelsen 2017-09-18 § 157 till kommunstyrelsens arbetsutskott att, tillsammans med dåvarande turistchefen och blivande kommunikatören, fortsätta arbete med att ta fram förslag på positioneringar
till det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-24 § 16
Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 157
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör kommunikatör Charlotte Lindahl för uppdraget
som avstannat i och med att dåvarande turistchef har slutat sin anställning. Vidare
informeras att ingången i arbetet med positioneringar bör göras på annat sätt för att
uppnå en riktig varumärkesplattform.
Under sammanträdet framkom att uppdraget och ärendet bör avslutas och att nytt
ärende lyfts efter beslut om Öland en kommun.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Dnr 2019/18 006 KS

Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

radera Borgholms kommuns youtube-sändningar från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt andra nämnder efter två veckor i enlighet med den
nya lagen Webbtillgänglighetsdirektivet.

Ärendebeskrivning
Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och
alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor samt statliga och kommunala
bolag som uppfyller vissa krav.
Lagen innebär att webbplatser, externnät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.
Videomaterial på webb, i appar och sociala medier ska därmed textas eller teckenspråkstolkas för att göra tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Direktsändningar undantas dock från lagen, men bara under en tidsperiod av 14 dagar.
Efter 14 dagar måste sändningen antingen textas eller raderas. Borgholms kommuns Youtube-sändningar från nämnder bryter därmed mot lagen då de för närvarande ligger kvar på obestämd tid.
Beslutsunderlag
Webbtillgänglighetsdirektivet syftar till att öka tillgängligheten på webb och appar
även för de som har funktionsnedsättningar, till exempel syn- och hörselnedsättning. Videomaterial som publiceras på webb ska därför textas eller teckenspråktolkas.
Sverige har även valt att inkludera sociala medier, så kallade tredjepartslösningar, i
det svenska webbtillgänglighetsdirektivet. Våra sändningar på Youtube faller alltså
inom den nya lagen.
Att som regel till exempel kräva simultantextning av en direktsändning kan inte anses skäligt, enligt lagen. Direktsändningar behöver därmed alltså INTE textas eller
teckenspråkstolkas. Ligger direktsändningar däremot kvar på webben i längre än
två veckor anses de dock som förinspelat material och ska därmed textas. Läs mer
på; https://www.regeringen.se/4adfba/contentassets/0de1964e621246d69b426d0b7befcd54/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet-ds-201760-.pdf

Justerandes sign
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Bedömning
Borgholms kommun har idag inte resurser, varken pengamässigt eller personalmässigt, för att texta nämndernas livesändningar. Den enklaste lösningen för att
följa den nya lagen är därför att efter 14 dagar radera sändningen från Youtube
och på så sätt följa webbtillgänglighetsdirektivet. Sändningarna räknas då enbart
som livesändningar, vilka är undantagna i lagen.
Konsekvensanalys
Kommunens livesändningar från nämnderna är till för att allmänheten ska kunna ta
del av mötena, även om de inte är fysiskt på plats. De flesta väljer att titta på livesändningarna medan de pågår. Sändningarna ligger i dagsläget sedan kvar på
obestämd tid för de som vill titta i efterhand.
Om Borgholm får en granskning och det ligger otextade sändningar kvar mer än 14
dagar kommer kommunen därför med största sannorlikhet att bli underkända och
dömas till böter.
Den enklaste och smidigaste lösningen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar, är därför att radera livesändningarna efter 14 dagar. Sändningarna räknas
då som livesändningar, vilket undantas från kravet på textning.
Dagens sammanträde
Vid mötet lyfts fråga om syftet med att webbsända nämndsmöten då tidigare ledamöter framfört att webbsändningen kan begränsa diskussionerna under sammanträdet.
Det noteras att nämnderna och kommunstyrelsen själva beslutar om de vill webbsända sina sammanträden.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2016/111 KS

Information; Erbjudande om förvärv av del av fastigheten Klinta 20:1
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen
att

fortsätta förhandlingen och återkomma med förslag till beslut efter avslutad
överläggning med ägaren.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har redan 2016 erbjudit kommunen att förvärva del av fastigheten.
Förhandlingar har pågått och marken har värderats.
Beslutsunderlag
Skrivelse.
Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om ärendet och hur förhandlingarna fortlöper
samt vilka möjligheter som finns vid ett eventuellt förvärv.
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med informationen med godkännande till handlingarna.
Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar att
• tjänsten som administrativ chef annonseras då tilltänkt valt att inte åta sig uppdraget
• Martina Ullfors utsetts till tf administrativ chef tills rekryteringen är klar.
• Anders Magnusson har anställts som ny tillväxtchef.
• mark- och exploateringsstrateg och samhällsplanerare rekryterade.
• ytterligare en mark- och exploateringsstrateg kommer behöva rekryteras på
grund av personalförändring.
• digitalisering av kallelser/protokoll, politikerutbildning 10 januari.
• Kick-off 9 januari för den nya kommunledningsförvaltningen.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2014/205 459 KS

Utställning av reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna förslag till ny renhållningsordning för utställning.

att

utställningstiden är fem veckor från beslutsdatum om utställning.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB överlämnar § 206/18 förslag till ny renhållningsordning för
Borgholms kommun till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om utställning under fem veckor från beslutsdatum i arbetsutskottet.
Arbetet med revidering av renhållningsordningen har pågått under året. En projektgrupp bestående av handläggare och chefer från Borgholm Energi och samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat med det, med stöd av Miljö- och avfallsbyrån. En
politiskt utsedd styrgrupp har deltagit och följt arbetet.
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och Borgholm Energis styrelse har informerats om arbetet med avfallsplanen. I
övrigt har det hållits seminarier och diskussioner med olika parter. Arbetet har utmynnat i nu föreliggande förslag till ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter för
Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till avfallsplan och till nya föreskrifter om avfallshantering
Beslut Borgholm Energi AB § 206/18.
Bedömning
Krav enligt Miljöbalken
Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Innan kommunen antar
en renhållningsordning ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen samt ställa ut ett förslag till renhållningsordning för
granskning under minst fyra veckor.
Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens
början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var
det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. När kommunen antar renhållningsordningen ska kommunen ta hänsyn till de synpunkter som
har kommit fram i samrådet och granskningen.

Justerandes sign
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Skickas till
Borgholm Energi AB
______________
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Dnr 2018/258 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnadsvård; Gamla skolan i Köpingsvik och
Egby gamla skola
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela sökanden
att

ansökan behandlas efter att Riktlinjer för bidrag från kommunen antagits.

att

det under 2019 inte finns några möjligheter till något bidrag eftersom inga medel är budgeterade till renovering/upprustning samlingslokaler och dylikt.

Sökanden uppmanas att meddela om ansökan kvarstår för att hanteras senare under året.
Ärendebeskrivning
Köping–Egby hembygdsförening har sökt bidrag ur landsbygdsprogrammet för att
renovera de gamla skolorna i Köpingsvik och Egby. Regelverket för ansökan om bidrag ur landsbygdsprogrammet kräver ytterligare en offentlig medfinansiär.
Beslutsunderlag
Ansökan Köping – Egby hembygdsförening
Tjänsteskrivelse med förslag att bevilja bidrag från uppväxlingsprojektet.
Dagens sammanträde
Ledamöterna konstaterar att ansökan inte uppfyller kriterierna för uppväxlingsprojekt. Ansökan kan tas upp till förnyad behandling efter att riktlinjer för bidrag från
kommunen antagits politiskt.
Skickas till
Sökanden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/285 106 KS

Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utifrån dagens förutsättningar säga upp avtalet att sluta gälla 2019-12-31,
uppsägningen verkställs av kommunchefen.

att

medel för 2019 års medlemsavgift anvisas från kommunstyrelsens konto
1010-1300.

att

uppdra till kommunchefen att se till att kommunen under år 2019 tar
del av medlemskapets erbjudanden.

Ärendebeskrivning
Kumulus erbjuder i skrivelse 2018-12-10 kommunen att fortsätta sitt medlemskap.
Kommunen har varit medlem sedan 2008. Borgholms medlemsavgift för är 34 000
kronor + 3,75 kronor per ungdom totalt 40 615 kronor.
I medlemskapet ingår möjlighet för kommunen att
- ta emot och skicka volontärer.
- ta del av Action-medel; där kommunen 2018 sökt och erhållit 12 420 kronor beviljat från potten.
- ta del av projektet We Stand App- projekt att öka tryggheten på nätet.
- ta del av det fortsatta arbetet inriktat på demokrati och delaktighet.
- ta del av utbildningar kring Skaka om:s metodmaterial.
- ta fram nya projektidéer utifrån Lupp-resultaten.
Beslutsunderlag
Skrivelse.

Tidigare beslut.
Dagens sammanträde
Ledamöterna diskuterar om kommunen i dagsläget kan utnyttja de erbjudanden som
är finns eftersom det inte finns någon ungdomsanordnare anställd. Förslagsvis kan
avtalet sägas upp utifrån dagens förutsättningar och eventuellt tas tillbaka under
året om förutsättningarna förändras.
Skickas till
Kumulus
Kommunchefen
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2018/240 002 KS

Godkännande av attestlista; Attestanter 2018-2022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna attestlista för kommunstyrelsen inför 2019.

Ärendebeskrivning
I och med beslutad omorganisation så har nya ansvar och verksamheter tillkommit
på kommunstyrelsens attestlista. Attestlistan har mottagningsattest och beslutsattest samt ersättare för att täcka upp under eventuell frånvaro som sjukdom eller semester.
Det har även lagts till en beloppskolumn som avser högsta godkända belopp avseende inköp. I beslutad delegationsordning hänvisas det till dessa beloppsnivåer avseende inköp.
Beslutsunderlag

Attestlista.
Tjänsteskrivelse.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/293 381 KS

Placering av gåvomedel; Eons Miljöfond
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna avsättning om 400 000 kronor på bankkonto och att placera
3 000 000 kronor under en 12 månaders period med 250 000 kronor/månad.

Ärendebeskrivning
Eon utvecklar, bygger och förvaltar stora förnyelsebara energitillgångar i Europa
och Nord Amerika. Den teknologiska portföljen innehåller land och havsbaserade
vindkraftparker och solkraftverk. Som en del av denna satsning har Eon investerat i
en havsbaserad vindkraftpark fem kilometer sydost om Kårehamn. Vindparken består av 16 turbiner med en sammanlagd kapacitet av tre megawatt vardera och har
producerat el sedan de öppnades 2013.
Syftet med att instifta Eons miljöfond är att skapa en hållbar havs- och kustmiljö
och ta hand om den eventuella påverkan som vindparken utanför Kårehamn kan
tänkas påverka havsmiljön. Eon är således villig att bidra med en del av vinsten
från Kårehamns havsbaserade vindkraftpark.
Eon ger genom detta en gåva på 3,4 mkr till instiftandet av Eons miljöfond och som
ska skötas och förvaltas av gåvomottagaren Borgholms kommun.
Enligt gällande delegationsordning C36 har Ekonomichefen delegation att förvalta
donationsmedel och enligt C39 delegation att handlägga penningplacering efter
samråd med KSAU.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 varav framgår att de totala gåvomedlen är planerade
att utbetalas med maximalt 200 000 kronor/år. Detta ska ske under en 17 årig placeringshorisont. Placeringen ska bidra till fondens syfte och kommer att placeras i
Swedbank Roburs hållbarhetsfonder. Robur är föregångare på etiska och hållbara
investeringar. Då placeringshorisonten är långsiktig kommer merparten att placeras
i aktiefonder. Genom en portföljmix av Swedbanks Roburs hållbarhetsfonder kommer rätt risknivå att nås.

Justerandes sign



Två års framtida utdelningar (400 000 kronor) avsätts på konto.



Robur stiftelsefond 1 500 000 kronor. Stiftelsefonden har 60 procent aktier i
sin grundallokering, med möjlighet att gå upp mot 80 procent, men aldrig
under 40 procent aktiedel. Fonden har en aktiv allokering och förändras regelbundet utefter förvaltarens marknadstro.



Robur Ethica Global 750 000 kronor. Fonden är en aktiefond som placerar
globalt i olika bolag och inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens
tillgångar får placeras i Sverige.
Utdragsbestyrkande
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Robur Ethica Sverige 750 000 kronor. Fonden är en bred aktiefond som
placerar i svenska företag.

Placeringen slussas in under en 12 månaders period med 250 000 kronor/månad
och med följande fördelning:




125 000 kronor Stiftelsefond
62 500 kronor Ethica Global
62 500 kronor Ethica Sverige

När placeringen är genomförd kommer en löpande avstämning ske kvartalsvis till
Eons miljöfonds styrelse. Detta sker via Ölands Banks placeringsrådgivare. Inga
placeringar är låsta utan inom 2-3 bankdagar kan fondbyte/försäljning genomföras
på samtliga placeringar. Vid avstämning med miljöfondens styrelse diskuteras hur
uttagen ska göras till den årliga utdelningen.
Bedömning
Genom att kombinera dessa fonder får portföljen en aktievikt på 75-80 procent och
en aktiv förvaltning. Den höga andelen aktieinnehav försvaras av den långa placeringshorisonten. Detta i sin tur leder till lägre risknivå och en högre avkastning. Placeringen tar även vara på miljöfondens grundtanke. Tanken med att slussa in
pengarna i placeringen är att sprida ut marknadsriskerna och att detta sker under
ett regelbundet intervall.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av detta beslut är att Borgholms kommun har en möjlighet via Eons
miljöfond att stödja projekt som ska gagna havs- och kustmiljö. Detta genom att
placera dessa gåvomedel till högsta möjliga avkastning och till lägsta risk.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2018/51 005 KS

Informationssäkerhetspolicy; styrmodell för IT- och informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta bilagorna InfoSäk A, F, K och KD till Informationssäkerhetpolicyn, under
förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderad Informationssäkerhetspolicy att ersätta tidigare antagen 201803-19 § 71.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat styrmodellen för IT- och informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Rapporten påvisar flera brister. Under arbetet med
att ta fram de instruktioner och riktlinjer som behövs har vi även kommit fram till att
Informationssäkerhetspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2018-03-19 måste revideras.
Bilagorna är framtagna tillsammans med risk- och informationssäkerhetschefen på
Ölands kommunalförbund. Dokumenten utgår till stor del från de som är antagna i
Mörbylånga kommun.
Instruktioner Användare (InfoSäk A), vänder sig till användarna. Tar bland annat
upp områdena behörighet, inloggning och lösenord, utrustning, upplåtelse av arbetsplats, programvaror, hantering av information, utskrifter, e-post, virus, distansarbete, IT-incidenthantering och användning av Internet.
Instruktioner Förvaltning (InfoSäk F), roller och ansvar. Tar bland annat upp områdena behörighetsadministration, behörighetskontroll, loggning och spårbarhet, riskoch sårbarhetsanalys, införande, driftgodkännande, avveckling av informationssystem.
Instruktioner Kontinuitet och Drift (InfoSäk KD), gäller för kommunens IT-organisation (IT-avdelningen). Tar bland annat upp områdena helpdesk, säkerhet, krav på
nätverk, system- och driftdokumentationer, förvaring.
Instruktioner Klassa (infoSäk K), tar upp informationsklassificering och sekretess.
Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy, reviderad.
Informationssäkerhetsinstruktioner Användare, Förvaltning, Klassa samt Kontinuitet och Drift.
Rapport från PwC, diarienr 2018/262
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Bedömning
Antas dokumenten finns en styrmodell som gör kommunen tillräckligt säker inom
IT- och informationssäkerhet, förutsatt att alla följer instruktionerna/riktlinjerna.
Konsekvensanalys
Kommunens verksamheter måste lägga tid på att efterleva policyn med riktlinjer.
Beroende på systemens storlek och komplexitet krävs olika mycket arbete. Kommunen måste också svara upp till det arbete som Risk- och informationssäkerhetschefen genomför.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/262 007 KS

Granskningsrapport - kommunens styrmodell för området IT- och informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

överlämna redovisningen över föreslagna åtgärder som svar till revisorerna.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat styrmodellen för området
IT- och informationssäkerhet. Flera brister påvisas i rapporten.
Beslutsunderlag
Ny Informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner/riktlinjer är framtagna,
för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa kommer harmonisera med Mörbylånga kommuns dokument.
Från och med 2019 har IT-avdelningen fått medel att tillsätta ytterligare en systemtekniker för ökat arbete med IT-säkerhet och mer specifikt testa av återläsning av
säkerhetskopior.
Bedömning
Med framtagna dokument och riktlinjer har vi en styrmodell som gör vårt IT- och informationssäkerhetsarbete tillräckligt säkert.
Konsekvensanalys
Arbete med IT- och informationssäkerhet kräver personella resurser. IT-avdelningen har nu tillräckliga resurser för sitt arbete. Systemförvaltarna måste få tid till att
vara med på tester av säkerhetskopior och kommunen måste kunna svara upp mot
de resurser som finns på Ölands kommunalförbund som har det samlade ansvaret
för Informationssäkerhetsarbetet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
______________
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Dnr 2018/255 298 KS

Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6 plan 2
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar socialnämndens skrivelse till fastighetsförvaltningen för dialog med socialförvaltningen för att vid behov återkomma
med förslag på eventuella åtgärder.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden kompletterar 2018-12-19 § 171 tidigare beslut gällande lokaler för
samlokalisering av daglig verksamhet att gälla samlokalisering av alla arbetsgrupper
inom daglig verksamhet till kommunägda lokaler på Ekbacka hus 6.
Av beslutet framgår att socialnämnden vill uppdra till fastighetsavdelningen att ta
fram ett beslutsunderlag som innefattar samlokalisering på Ekbacka hus 6 av samtliga dagliga verksamheter till kommunstyrelsen. Idag finns det fem grupper inom
Av beslutet framgår att det idag finns fem grupper inom Daglig verksamhet, f d Äpplerum, Cikorian, Per Lindströms väg, Ölandslego och Skördevillan. De är alla relativt
små arbetsgrupper med 5-20 brukare i vardera grupp. Samtliga verksamheter är i
behov av nya lokaler främst på grund av bristande arbetsmiljö men också för att personalen ska kunna samverka effektivare. Syftet är också att minska driftskostnaderna för lokaler samt möjliggöra för arbetsmarknadsavdelningen att starta ett återbruk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230.
Socialnämnden 2018-12-19 § 171.
Socialförvaltningens bedömning
Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt vilka kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera för daglig
verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit att lokalerna på gamla Ekbacka våning 2 och 5 rum på våning 3 anses vara lämpliga för ändamålet.
Socialförvaltningens konsekvensanalys
Daglig verksamhets grupper är små och består av få personal i varje grupp vilket är
sårbart vid personals frånvaro. Det finns svårigheter med att rekrytera vikarier och
en samlokalisering av tre grupper skulle innebära vinster i form av både minskade
kostnader för vikarier samt främja samverkan för att driva utvecklingen av verksamheterna framåt.
Lokaler som uppfyller kraven för en god arbetsmiljö är en förutsättning för att per-sonalen ska kunna utföra sina arbeten samt för våra brukare att kunna delta i sin dagliga verksamhet. Att samlokalisera verksamheterna kan också leda till en bättre arbetsmiljö då inte arbetsgrupperna blir lika sårbara utan kan hjälpa varandra vid behov.
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Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler för att öppna ett återbruk som i sin tur är tänkt att generera arbetstillfällen för andra grupper av indi-vider
som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörj-ningsstöd.
Kan återbruket ge människor en sysselsättning och en väg ut på ar-betsmarknaden
så är förhoppningen att nivåerna för bland annat utbetalt försörj-ningsstöd minskar.
Driftkostnaderna för daglig verksamhet kommer minska om verksamheterna sam-lokaliseras. Troligtvis skulle en flytt av ovan beskriva verksamheter till en och samma
lokal innebära en minskad driftskostnad på ca 120 000 kr om året.
Dagens sammanträde
Ledamöterna konstaterar att alla uppdrag till fastighetsavdelningen ska hanteras av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skickas till
Socialnämnden
Fastighetsavdelningen
______________
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Dnr 2019/17 298 KS

Behov av del av plan 3, Ekbacka hus 6, för hemmaplanslösningar;
Lokalförsörjning 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar socialnämndens beslut till fastighetsavdelning för dialog med socialförvaltningen för att vid behov återkomma med förslag på eventuella åtgärder.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2018-12-19 § 175 att till kommunstyrelsen påtala det fortsatta behovet av plan 3 Ekbacka hus 6 för hemmaplanslösningar och öppenvård inom individ och familjeomsorgen.
Av beslutet framgår att socialnämnden vill uppdra till fastighetsavdelningen att lägga
en planering likt för plan 2 på Ekbacka, hus 6, gällande upprustning av lokaler.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-12-19 § 175.
Socialförvaltningens bedömning
Individ och familjeomsorgen har idag en verksamhet på plan 3, gamla Ekbacka.
Behovet att fortsätta bedriva verksamhet på plan 3 fortsätter. Del av plan 3 kan
överlämnas till OFN, Omsorgen för funktionsnedsatta, för daglig verksamhet.
Tidigare har plan 3 och plan 2 använts till HVB, Hem för vård och boende, för ensamkommande. När verksamheten minskade har lokalerna kunnat användas för
att utveckla hemmaplanslösningar som också ger effektivare insatser för individ och
familjeomsorgen.
Halva våningen på plan 3 används till en familj med behov av stöttning. Tidigare
var detta en extern tjänst kommunen köpte och nu bedriver kommunen det i egen
regi. Hemmet kan även användas vid skyddsbehov/vårdbehov och/eller behov av
vägledning i föräldraskapet och/eller utredningsbehov, en så kallad utredningslägenhet. Lagrum för verksamheten är: ”Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn
SoL 7.1.4”.
Verksamheten har även öppnat ”Bron”, en öppenvård för beroendemottagning
som har gruppverksamhet och enskilda samtal. Bron har idag ett 30 tal individer
som verksamhetens beroendeterapeut tar emot. I gruppverksamheten används
12-stegsmetoden. Han har även anhöriggrupper.
Socialförvaltningens konsekvensanalys
Om kommunen inte har lokaler att fortsätta med hemmaplanslösningar blir det
kostandsdrivande då tjänsten behöver köpas från externa företag. Även för individen
och familjen är det mer gynnsamt att arbeta på hemmaplan där verksamheten ser
att det skulle fungera. Likaså är det mer gynnsamt för kommunen och individen med
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en öppenvård i egen regi för beroendeproblematik. Verksamheten kan arbeta med
tidigare insatser och motiverande grupper på ett annat sätt och även minska kostnaderna för externa placeringar
Dagens sammanträde
Ledamöterna konstaterar att alla uppdrag till fastighetsavdelningen ska hanteras av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skickas till
Socialnämnden
Fastighetsavdelningen
______________
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Dnr 2018/187 109 KS

Motion (Eddie Forsman M) - Cykelstrategi för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

vid ett bifall uppdra till kommunstyrelen att genom tillväxtenheten under
2019 ta fram en cykelstrategi för Borgholms kommun

Ärendebeskrivning
Eddie Forsman (M) föreslår i motion 2018-07-21
- att Borgholms kommun arbetar fram ett förslag till cykelstrategi/plan som inkluderar hela kommunen.
Som bakgrund anges bland annat de satsningar som görs på Ölandsleden och
att vi nu har såväl en statlig som regional cykelstrategi.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-20 § 162 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag
Motion – Eddie Forsman (M)
Tjänsteskrivelse 2018-12-17 med förslag att inarbeta en cykelstrategi i kommande översiktsplan.
Kommunledningskontorets bedömning
Precis som motionären beskriver har Öland satsat mycket på att bygga upp en
cykelvänlig destination vilket innebär en stor potential för hela kommunen som ytterligare ett ben för besöksnäringen. Att nu göra en strategi för att ytterligare stärka cyklismen kan ses som ett naturligt steg.
Att göra ytterligare strategi när kommunens översiktsplan är från 2000-talets början är enligt förvaltningen att göra fel prioritering med kommunens resurser då cykelpolitiken ändå bör inkluderas i ett kommande beslutade arbete med ny översiktsplan. Därför förordas att motionens intentioner beaktas i översiktsplanen.
Detta kan i sin tur resultera i en separat strategi när väl detta arbete är färdigt.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet ställer sig bakom bifallsyrkandet.
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/241 109 KS

Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) Iordningställa Ölanda
som beredskapsfält för brandflyg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då det inte finns skäl att iordningställa Ölanda med syfte att
nyttja flygplatsen för brandflyg samt att eventuell utveckling av Ölanda tas in
i kommande arbete med ökad krisberedskap, som ett alternativ för ökad säkerhet för såväl landet som kommunen.

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) har i motion föreslagit att Ölanda
ska iordningställas som beredskapsfält för brandflyg.
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-11-19 § 212 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionärerna önskar en snabb behandling av frågan att upprusta Ölanda för att möjliggöra användning av flygplatsen i händelse av större skogsbränder. Motionärerna
önskar också att Ölanda beaktas som beredskapsflygfält mera generellt.
Samråd med Ölands Räddningstjänst har föregått behandlingen av motionen
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 212.
Tjänsteskrivelse med förslag på avslag.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Att iordningställa flygfält som brandflygfält utan att veta om Sverige kommer att satsa på ett eget brandflyg ses inte som prioriterat.
De större skogar som finns på Öland är främst skogarna som är belägna runt Ölanda. Risken att Ölanda snabbt skulle bli oanvändbart vid en större skogsbrand bedöms därför som stor. Dessutom ger förhållandena på Öland en god tillgänglighet
från marken för brandsläckning. Brandflyg används främst i större sammanhängande skogsområden, skogsområden av en omfattning som inte finns på Öland.
Borgholms kommun har liksom övriga kommuner i landet i uppdrag att leverera
bättre underlag för olika eventuella kritiska situationer som kan uppstå, inklusive en
beredskaps/krigssituation för landet. I det arbetet kommer behovet av att utveckla
Ölanda att beaktas. Huvuddelarna av arbetet ska vara klart innan 31 december
2019, varför en ytterligare bedömning av värdet av att till exempel förlänga banan
på Ölanda kommer att göras under året.
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Återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i denna fråga kommer att göras såväl innan leverans till MSB/Försvaret som efter.
Kommunledningsförvaltningens konsekvensanalys
Förslaget är att avslå motionen vad gäller att snabbt upprusta Öland för användning som brandflygfält med motivet att behovet är begränsat. Sverige saknar för
närvarande brandflyg. Ölanda och dess strategiska värde för ön/kommunen kommer dock att beaktas i det kommande risk- och sårbarhetsarbetet. En utredning om
detta där Ölanda kommer att finnas med ska vara klar under 2019.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2016/197 332 KS

Ändrad prioritering; utveckling av lekplatserna i Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med ändring av sitt beslut § 188/17
att

ändra prioritering för lekplats Vattenverket Löttorp till prioriteringsgrupp
1.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-09 § 188.
Kommunstyrelsen 2017-05-23 § 95.
Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) lyfter frågan om ändrad prioriteringsordning vad gäller att lyfta lekplats Vattenverket Löttorp till prioriteringsgrupp 1.
Det noteras att lekplatserna vid Bäckmanska parken och Tullgatan som har prioritering 1, är på gång att färdigställas och upphandlas.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Tillväxtenheten - mex
______________
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Dnr 2019/20 106 KS

Kommunala representanter i styrelser och råd; Framtid Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utse kommunchef och tillväxtchef att ingå som kommunens representanter i
styrelsen för Framtid Borgholm

Ärendebeskrivning
Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borgholms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun.
Samarbetet startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av
staden Borgholm.
Syftet är att skapa gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet och ska
verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm ska därför
stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stadsutveckling. Detta
görs genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och events samt genom försköning av Borgholm. Vardera part bidrar under perioden 2018-2020 med
300 tkr per år. Från 2019 har samarbetet utökats med ICA Borgholm.
Till styrelsen ska parterna utse två ledamöter vardera.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag på representanter.
Skickas till
Kommunchef
Tillväxtchef
Framtid Borgholm
______________
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