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Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar
-

Bokslut visar preliminärt att målet om ett överskott i årsbokslutet på 2% kommer
att uppnås eller bli högre. Avskrivningar och semesterlöneskulden kan dock ändra resultatet.

-

Det är för tillfället många beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnderna och utskotten som har överklagatas eller där inhibition har begärts.

-

Hur den nya organisationen ser ut från och med 1 januari 2019.

-

Tjänsten som administrativ chef annonseras då tilltänkt valt att inte åta sig uppdraget och Martina Ullfors har utsetts till tillförordnad administrativ chef tills rekryteringen är klar.
Nytillträdda tillväxtchefen Anders Magnusson presenterar hur uppdraget och
fokusområden ser ut på enheten framöver.

-

Nuvarande mark- och exploateringsstrateg slutar sin tjänst sista januari och en ny
tillträder den första april. Ytterligare en tjänst som mark- och exploateringsstrateg
annonseras.

-

Samhällsplanerare börjar i april.
De som ingår i tillväxteneheten presenterar sig, sina ansvarsområden och aktuella
frågor:
- Miljöstrateg Magnus Karlsson
- Kultursekreterare Maria Johanson
- Näringslivsutvecklare Kristian Sjövall
- Mark- och exploateringsstrateg Emma Sjögren
- VA-strateg Mia Hedman Olsson
- Samordnare våtmarker Bertil Lundgren
- Ej närvarande: miljöprojektledare Kristin Bertilius
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/240 002 KS

Godkännande av attestlista 2019-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna attestlista för kommunstyrelsen för 2019-2022.

Ärendebeskrivning
I och med beslutad omorganisation 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.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/243 080 KS

Slutrapport: fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera rapporten till kommunchefen för att komplettera beredningens
slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag
och en prioritering av förslagen med tidplan.

Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2019 för att därefter,
tillsammans med slutrapporten, överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisar 2019-01-29 slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom huvudmålområden: Boende/miljö. Omsorg, Personal samt Digitalisering
Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda områdena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är
möjliga att implementera i Borgholm.
Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder.
Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete
som redovisas. Beredningen har sammaställt ett antal slutsatser som resulterar i
31 stycken förslag till lösningar och åtgärder.
Rapportens förslag till beslut är att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, att
föreslå kommunfullmäktige att avsluta fullmäktigeberedningen i och med redovisning av slutrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Staffan Larsson (C), med bifall av Ilko Corkovic (S) och Lars Ljung (S) yrkar att kommunchefen ges i uppdrag att komplettera beredningens slutrapport med kostnader
per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag och en prioritering av förslagen
med tidplan.
Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2019 för att härefter,
tillsammans med slutrapporten, överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Sofie Loirendal (FÖL) ges tillåtelse att yttra sig i ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Staffan Larsson m.fl. yrkande mot tjänsteskrivelsens förslag, som bifalles av Marcel van Luijn m.fl. och finner att kommunstyrelsen
bifaller Staffan Larssons m.fl. yrkande.
Omröstning begärs
Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar på
Staffan Larsson m.fl. yrkande och de som röstar nej röstar på tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
JA – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

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

Reservation
Marcel van Luijn (M), (BILAGA 1)
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL), (BILAGA 2)
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/293 381 KS

Placering av gåvomedel, Eons Miljöfond
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna avsättning om 400 tkr på bankkonto och att placera 3 000 tkr under en 12-månadersperiod med 250 tkr/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
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2016/191 106 KS

Genomförande av folkomröstning; Öland en kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara desamma som för EUparlamentsvalet.

att

valsedlarnas antal ska beställas i tillräckligt mängd.
Valsedlarna ska vara klargula samt ha samma storlek och samma papperskvalitet som röstsedel till Europaparlamentsvalet samt ha följande innehåll:
Folkomröstning 26
maj 2019 ”Öland en
kommun?

Folkomröstning 26
maj 2019 ”Öland en
kommun?

Folkomröstning 26
maj 2019 ”Öland en
kommun?

Ska Borgholm och
Mörbylånga slås ihop
till Ölands kommun?

Ska Borgholm och
Mörbylånga slås ihop
till Ölands kommun?

Ska Borgholm och
Mörbylånga slås ihop
till Ölands kommun?

Nej

Blank

Ja

Vid omröstningen ska användas samma typer av kuvert som till EU-parlamentsvalet.
att

röstning kan ske på samma sätt som vid ordinarie val dock att kommunernas
valnämnder endast ska ansvara för att lägga ut valsedlarna i röstningslokal
och vallokal i de båda kommunerna.
För varje valdistrikt gäller samma vallokaler och samma öppettider som vid
val till EU-parlamentsvalet 2019-05-26.
Förtidsröstning ska kunna ske i kommunens beslutade förtidsröstningslokaler
med samma öppettider som för val till EU-parlamentsvalet 2019-05-26.
Budröstning ska ske i enlighet med vallagens regler.

Justerandes sign

att

kommunernas röstsammanräkning ska vara färdig senast den 30 maj 2019.

att

uppdra till valnämnden att utifrån ovanstående administrera och genomföra
folkomröstningen på samma villkor som genomförandet av EU-parlamentsvalet.

att

avsätta 150 tkr för de extra kostnader som uppkommer i samband med genomförandet av folkomröstningen.

Utdragsbestyrkande
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uppdra till kommunchefen att ha erforderligt samråd med valmyndigheten
och i samband med detta begära att valmyndigheten på röstkortet för valet till
Europaparlamentet även tar med uppgift om att väljarna har rösträtt vid en
kommunal folkomröstning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Borgholm och Mörbylånga har i december
2018 beslutat att genomföra folkomröstning i frågan om ”Öland en kommun?” enligt
följande:
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folk
omröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under huvudfrågeställningen ”ska Borgholm och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank.
att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige
och kommunstyrelse.
att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare be
stämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst
ningar utöver de som ska beslutas av respektive valnämnd som ansvarar för
valets genomförande.
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska fullmäktigeförsamlingarna fatta
beslut om:
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Efter det tidigare beslutet i kommunfullmäktige återstår att fatta beslut om punkt 2,
4, 5 och 6.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 255.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-08 § 1 med uppdrag att ta fram
beslutsunderlag
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för förslagen till beslut, som även godkänts av styrgruppen för
Öland – en kommun?
Yrkanden
Lars Ljung (S), med bifall av Staffan Larsson (C), yrkar bifall till förslagen till beslut.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/32 317 KS

Samförläggning av gatubelysning 2019;
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunens deltagande i samförläggning 2019 för projektet i Istad.

att

reservera 116 tkr för projektet Istad. Medel anvisas ur investeringsbudget, infrastruktur när faktura kommer från Eon.

att

uppdra till Borgholm Energi att sammanställa planerade projekt under 20192021 och redovisas till Borgholms kommun tillsammans med beräknad kostnad.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi Elnät efterfrågar om kommunen vill delta i samförläggning Istad.
Beräknad kostnad är 116 tkr. Medel avseende projektet i Istad anvisas ur investeringsbudget, infrastruktur.
För att få en bra planering behöver planerade projekt sammanställas, tillsammans
med beräknad kostnad. Sammanställningen bör omfatta åren 2019-2021.
Skickas till
Borgholm Energi Elnät
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/290 106 KS

Medfinansiering och representation i Kalmarsundskommissionen mandatperiod 2019-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens första vice ordförande som ersättare samt kommunchef som kommunens representanter i
Kalmarsundskommissionen.

att

årsavgiften 25 000 kronor finansieras inom kommunledningsförvaltningens,
tillväxtenhetens budgetram.

Ärendebeskrivning
Kalmarsundskommissionen efterfrågar i skrivelse inkommen 2018-12-27 om förslag på representanter från kommunen.
Borgholms kommun har varit medlem i Kalmarsundskommissionen sedan 2009.
Kostnaden för medfinanseringen uppgår till 25 tkr och har tidigare hanterats inom
samhällsbyggnadsnämndens budgetram.
Eftersom det sedan senaste beslutet varit val samt att det har skett en omorganisation inom kommunen bör nya representanter utses. Förslag är att kommunen i likhet med tidigare år representeras kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande samt att samhällsbyggnadschef ersätts med kommunchef i och med genomförd omorganisation.
Skickas till
Valda representanter
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/259 106 KS

Revidering av förbundsordning Kalmarsunds Gymnasieförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds Gymnasieförbund föreslår 2018-12-13 § 95 att medlemskommunera
godkänner reviderad förbundsordning.
Förbundsstyrelsen beslutade 2018-10-13 att godkänna upprättat förslag till reviderad förbundsordning. Av förslaget framgår att revideringen avser ändrad och borttagen delegation.
Beslutsunderlag
Kalmarsunds Gymnasieförbund 2018-12-13 § 95
Förbundsordning.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/291 106 KS

Överenskommelse Region Kalmar län; länsgemensam ledning i samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård att gälla från 2019-03-01.

att

beslutet gäller under förutsättning att kommunera i Kalmar län fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2018-12-19 § 162 kommunfullmäktige att anta reviderad
överenskommelsen att gälla från 2019-03-01.
Överenskommelse, som tidigare tecknats mellan landstinget och kommunerna,
syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde
som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå,
där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förhoppningen är även att genom ett
tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv
vård och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde ska kunna skrivas ut så snart som möjligt när sjukhusets
resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator
sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för 2019 är 0,8.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen, med fokus på
den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, utvärderingar och
en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-12-19 § 162
Reviderad överenskommelse
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/51 005 KS

Informationssäkerhetspolicy med bilagor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

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

Kommunstyrelsen föreslår 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Dagens sammanträde
Ordföranden redogör för ärendet. Kommunchef Jens Odevall redogör för en ändring
i texten, där ”säkerhetschef” bytts ut mot ”säkerhetssamordnare” samt att Ölands
Kommunalförbund inte enligt denna ordning omfattas men utan att ha en utpekad
roll eller ansvar i säkerhetssamarbetet.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner förslaget till beslut.
Skickas till
Kommunchefen
IT-chefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 11

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-29

11

Dnr 2018/262 007 KS

Granskningsrapport - kommunens styrmodell för området IToch informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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
Revisorerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 12

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-29

12

Dnr 2018/242 112 KS

Borgerliga vigselförrättare 2019-2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att

Gunilla Johansson utses till vigselförrättare för år 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från tidigare vigselförrättare Gunilla Johansson om
hon kan få kvarstå som vigselförrättare även innevarande mandatperiod.
Ett beslut har redan fattats om att föreslå vigselförrättare, dessa har fått sina
förordnanden av Länsstyrelsen.
Bedömningen är att även Gunilla Johansson ska föreslås som vigselförrättare, eftersom hennes namn föll bort vid föregående beslut.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/30 KS

Ändrad titulatur, skolchef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Helena Svensson till skolchef enligt Skollagen 2 kap §8a

Ärendebeskrivning
I Skollagen (2010:800) har en ändring gjorts i kapitel 2, som trädde i kraft 2019-0101. En ny paragraf har tillkommit, §8a.
Ur Skollagen:
Huvudmannens ansvar för utbildningen
8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
Skolchef
8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen
med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef
för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag
(2018:608).
Kommunfullmäktige är huvudman för utbildningen och behöver därför utse en skolchef för verksamheten. Helena Svensson har hittills haft titeln utbildningschef och
föreslås istället få titeln skolchef.
Konsekvensanalys
Beslutet behöver tas för att Borgholms kommun ska följa de författningar som styr
skolans verksamheter.
Skickas till
Skolchef Helena Svensson
Personalavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/26 009 KS

Komplettering av accentfärger; grafisk profil
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta de framtagna förslagen till färger för att komplettera Borgholms grafiska
profil.

Ärendebeskrivning
När den grafiska profilen för kommunen arbetades fram fanns förslag på färger,
som i sin tur utgick från den grafiska profil som utbildningsnämnden antog 2015,
med logotypen Trygga barn växer här. Färgerna i förslaget till kommunens grafiska
profil var en blå basfärg (kallad himmel & hav), tre accentfärger (vårgrön, höstorange och solgul) samt en mild grå komplementfärg (kallad kalksten). Vid antagandet
av den grafiska profilen (KS 150303 § 84) antogs aldrig accentfärgerna, varför den
grafiska profilen endast innehåller den blåa och den grå färgen.
Det har varit ett önskemål att kompletteringen av den grafiska profilen ska ta ett avstamp i en varumärkesplattform och en tydligare positionering och positionsformulering för Borgholms kommun. Eftersom arbetet med det är vilande, i väntan på beslut om Öland en kommun finns det anledning att se över den grafiska profilen redan nu. Det är en stor brist i kommunikationsarbetet att accentfärger saknas. Material, som broschyrer, webbplats, annonser, inbjudningar och även tidningen KommunNytt saknar ett enhetligt uttryck och får lite olika utseende från gång till gång.
Mediebyrån GoBrave uppdrogs i november 2018 att ta fram ett förslag på accentfärger för att komplettera den grafiska profilen. De tre accentfärgerna utgår från
den ursprungliga gröna, röda och gula, för att fortsätta korrelera med utbildningsförvaltningens färger och knyta an till den tanke som fanns vid utarbetandet av
kommunens grafiska profil. Färgerna gul, röd och grön har tagits fram i tre mildare
varianter. Dessutom har ytterligare en komplementfärg lagts till. Färgerna har fått
namnen rödfibbla (orange), solvända (gul), enbuske (grön) och slottsruin (rödgrå).
Beslutsunderlag
Designstudie GoBrave
Grafisk profil Borgholms kommun
Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till förslaget till beslut. Ordföranden konstaterar att
det endast finns bifallsyrkande.
Skickas till
Kommunikatörerna
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/18 006 KS

Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Borgholms kommuns Youtube-sändningar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt andra nämnder raderas 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 all 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 göras 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 som förinspelat material och ska därmed textas.
Bedömning
Borgholms kommun har idag inte resurser för att texta nämndernas livesändningar.
Den enklaste lösningen för att följa den nya lagen är därför att efter 14 dagar radera sändningen från Youtube. Sändningarna räknas då enbart som livesändningar,
vilka är undantagna i lagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 Borgholms kommun utsätts för 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.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/187 109 KS

Motion (Eddie Forsman M) - Cykelstrategi för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.
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
Marcel van Luijn (M), Staffan Larsson (C) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall
till förslaget till beslut.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Protokollsanteckning
Anette Hemlin (FÖL), (BILAGA 3)
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/241 109 KS

Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) Iordningställa Ölanda
som beredskapsfält för brandflyg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i denna fråga kommer att göras såväl innan leverans till MSB/Försvaret som efter.
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.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/54 008 KS

Medborgarförslag (Karl Bern) - Öland en kommun, Nu!
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat, då en utredning om Öland - en
kommun? redan pågår.

Ärendebeskrivning
Kalle Bern, Resedan 3, 387 35 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2018-01-22 att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra sammanslagning av de båda Ölandskommunerna.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 39 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-09-24 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås då utredning om Öland en kommun redan pågår.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att förslaget ska anses besvarat i och med att utredning redan pågår.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och att
anse motionen besvarad, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
att motionen anses besvarad.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna, bilaga 4
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 2019-01-29 § 3

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 3, beredning Sveriges bästa äldreomsorg
Vi reserverar oss mot beslutet att inte skicka beredningens förslag vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Slutresultatet som beredningen har presenterat är ett väl genomarbetat dokument med
tydliga förslag på kort och lång sikt. Beredningsgruppen var helt överens om upplägget inför
beslut i fullmäktige. Vissa förslag är konkreta och kan genomföras relativt snabbt och enkelt,
andra har fått lite mer tid då de kräver vidare utredning, och några är av ännu större dignitet
med större ekonomiska konsekvenser. Förslagen har dessutom fått ett rekommenderat
belopp för att ta med in i budgetprocessen och/eller ett datum när fortgång ska redovisas.
Vi tycker därför att det är oerhört sorgligt att blockpolitiken och ”det nya ledarskapet” har
tagit över i detta viktiga arbete. Beredningen tillsattes hösten 2017 och under resans gång
har partiernas representanter haft möjlighet (eller snarare skyldighet!) att hålla sina
partigrupper uppdaterade kring arbetet och tänkta förslag. Att då i sista minuten komma med
onödiga tillägg för att visa vem som bestämmer i Borgholms kommun är rent maktmissbruk.
Inte minst är detta mycket respektlöst mot dem som har lagt otroligt mycket ideell tid på
beredningarbetet, främst Sofie Loirendal (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL).
Allt detta påminner väldigt mycket om den Demokratiberedning som jag ledde 2013-2014.
Där kom vi efter kompromisser med samtliga partier överens om ett gemensamt slutförslag,
som sedan sågades och återremitterades av Ilko Corkovic i fullmäktige. Detta trots att Srepresentanten hade förankrat arbetet i deras partigrupp.
Ilko har som ordförande i denna fullmäktigeberedning faktiskt haft ett ansvar att komma
fram till lösningar som är brett förankrade. Det är därför obegripligt att beredningens arbete
inte ens är förankrat i S partigrupp. Ännu värre att Centerpartiet – som gick med på samtliga
att-satser vid beredningens sista sammanträde – vid sittande bord begär extra utredningar
(inför redan föreslagna utredningar) som är fullständigt onödiga och kommer att fördröja
arbetet med ytterligare 3 månader. Men det värsta är så klart att Ilko inte ens informerade
oss övriga i beredningen om detta. Istället ordnades en pressträff någon timme innan där
man vilseleder om och låtsas att våra förslag ska behandlas i kommunfullmäktige vid
februarisammanträdet.
Nu har majoriteten visat sin makt och med siffrorna 6-5 uppdragit kommunchefen att komma
med belopp, konsekvensanalyser och prioriteringar för de förslag som beredningen har tagit
fram. Med all respekt för vår kommunchef, det är ofattbart att en tjänsteman nu ska göra
politiska prioriteringar, och inte kommunfullmäktige. Det känns nästan som om de ledande
politikerna inte vill ta ansvar för dessa viktiga frågor.

Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

BILAGA 2 2019-01-29 § 3

Reservation kommunstyrelsen 2019-01-31
Ärende 3 – Slutrapport: Fullmäktigeberedning – Sveriges bästa äldreomsorg
Efter 16 månaders arbete med fullmäktigeberedningen “Sveriges bästa äldreomsorg” har vi idag lagt
fram slutrapporten. En slutrapport med bland annat 31 att-satser som ALLA i fullmäktigeberedningen
borde ha varit fullt delaktiga i. Trots detta kommer det idag, i sittande möte, ett tilläggsyrkande från
Staffan Larsson (C) om att rapporten ska återremitteras till kommunchefen för att kompletteras med
konsekvenser, kostnader och prioriteringar på de att-satser som beredningen gemensamt lagt fram.
Trots att de flesta ärenden skickas vidare till ansvarig förvaltning eller person för att just återkomma
med till exempel konsekvenser, projektplan och kostnad. S och V tillstyrker förslaget. (Det är väl ändå
politiken som ska göra prioriteringar efter de ekonomiska möjligheter som råder, inte
kommunchefen?!).
Både S och C har haft två personer vardera i beredningen, varav en har varit ordförande och en vice
ordförande. Inte en enda gång har behovet av ytterligare ekonomiska, konsekvens-, och/eller
prioriteringsanalyser påpekats, utan alla har varit överens om att-satsernas utformning. (S har i
slutfasen informerat om att de ej står bakom en av dem). Så när detta yrkande kommer efter att
rapporten är färdig måste vi ställa oss frågan – har C över huvud taget hängt med i arbetet och/eller
läst hela rapporten?! Varför har inte synpunkten kommit tidigare? Varför har inte S, som stödjer
yrkandet, sagt något tidigare? Under 16 månader?!
Vi har lärt oss från tidigare beredningar att det måste finnas en tydlig mottagare av ett uppdrag och ett
återkopplingsdatum, annars faller ärendet lätt mellan stolarna och vi vill inte att denna rapport ska bli
bara en “skrivbordsprodukt”. I samband med de flesta av de mer krävande att-satserna skriver vi inte
att ärendet ska vara färdigt på angivet datum. Vi skriver att vi vill ha en rapportering till KS, det vill
säga få information om status och eventuellt behov av ytterligare tidsåtgång. Detta för att ärendet inte
ska falla i glömska.
Så att idag återremittera detta ärende kan vi inte se på något annat sätt än att det är en
maktdemonstration. Vi tycker det är beklagligt, och ett slag i ansiktet, då det har funnits 16 månader
till förfogande att aktivt arbeta med beredningen och då tycka till hur mycket som helst! Men under
dessa 16 månader har det varit minst sagt ganska tyst. Observera att det är beredningsledamöternas
ansvar att involvera partigrupperna under arbetets gång och att politiskt förankra slutresultatet innan
det går upp i KS/KF. Något som beredningsgruppens ordförande och vice ordförande verkar ha
missat helt.
I samband med morgonens pressträff grundade Ilko (S) för Staffans (C) yrkande genom att flera
gånger påtala att att-satserna inte var riktigt genomlysta och att tidsåtgången var lite väl optimistisk.
Detta utan någon som helst förankring hos oss övriga i gruppen. Detta, tillsammans med dagens
yrkande, är inte ett arbetssätt som vi i Framtid Öland förespråkar. Dessutom är det långt från
kommunens vision: “Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till
något vi är stolta över. Nu och för framtiden”.
Men vi inser mer och mer att vi helt enkelt har olika syn på vad gemensamma krafter är!
Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson

BILAGA 3 2019-01-29 § 16

Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2019-01-29
Ärende 16 – Motion (Eddie Forsman)
Cykelstrategi för Borgholms kommun
Framtid Öland är medvetna om att vi har att ta ställning till motionen i sin helhet, ja eller nej. Då vi i
princip tycker att förslaget om en cykelstrategi är bra röstade vi idag för att tillstyrka densamma.
Men, då cykelprojektet på Öland är ett gemensamt projekt för både Mörbylånga och Borgholms
kommuner så hade det varit önskvärt om båda kommunerna tillsammans skulle kunna arbeta fram en
gemensam strategi. Genom cykelturismen finns dessutom den tydliga och nära kopplingen till
turistorganisationen och där samarbetar kommunerna redan idag genom Ölands kommunalförbund.
Därför hade vi hellre sett ett förslag som innebar en gemensam cykelstrategi för hela Öland.

Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson

BILAGA 4 2019-01-29 § 19

Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-01-22
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Alla
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Alla
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Dokumenttyp

Ärendemening
193744

K

Bekräftelse mail om mottagen e-post

Magdalena Widell

2018-12-11
KS 2018/239

Förvaltningsrätten i Växjö har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.
I princip blir all post till domstolen allmän
handling. Det innebär bland annat att
allmänheten och massmedier normalt har rätt att
ta del av innehållet i ditt meddelande.
Mer information om Förvaltningsrätten i Växjö
finns på www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Med vänliga hälsningar
Förvaltningsrätten i Växjö
Tel: 0470-56 02 00 •
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se • Postadress:
351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 •
Fax: 0470-255 02 •
www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Detta meddelande går inte att svara på.

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel
och plusgiro 2018-2022
193862

K

Komplettering i mål 5008-18

Magdalena Widell

2018-12-14
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KS 2018/238

Förvaltningsrätten i Växjö har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.
I princip blir all post till domstolen allmän
handling. Det innebär bland annat att
allmänheten och massmedier normalt har rätt att
ta del av innehållet i ditt meddelande.
Mer information om Förvaltningsrätten i Växjö
finns på www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Med vänliga hälsningar
Förvaltningsrätten i Växjö
Tel: 0470-56 02 00 •
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se • Postadress:
351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 •
Fax: 0470-255 02 •
www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Detta meddelande går inte att svara på.

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare
2018-2022
2018.3700

I

Cirkulär 18:52 AFA:s styrelse har beslutat om
premier för år 2019

Magdalena Widell

AFA har föreslagit nollpremie för
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och
Avgiftsbefrielseförsäkring för år 2019 samt
oförändrad premie för trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).
2018-12-05

2018.3704

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins
överklagande i mål 1681-18 om försäljningen av
Borgholm 11:1 Lyckås.

Magdalena Widell

2018-12-06

Förvaltningsrätten

KS 2018/45

KS meddelande
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 271 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.

DOM

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1
(Lyckås)
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2018.3705

I

Cirkulär 18:59 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
2018:4 Smittrisker

Magdalena Widell

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som
träder i kraft 19 november 2018 samt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård
och omsorg, SOSFS 2015:10.
PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:
”2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum
efter arbetsdagens slut eller, när tillgång
till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets
utförande saknas, så snart arbetstagaren
kommit hem”. I övrigt är texten oförändrad, se
bilagan.
När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon
ny information.
OBS! Det här cirkuläret ersätter cirkulär 18:21
2018-12-06

2018.3706

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:59 Bilaga 1 Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Magdalena Widell

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som
träder i kraft 19 november 2018 samt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård
och omsorg, SOSFS 2015:10.
PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:
”2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum
efter arbetsdagens slut eller, när tillgång
till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets
utförande saknas, så snart arbetstagaren
kommit hem”. I övrigt är texten oförändrad, se
bilagan.
När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon
ny information.
OBS! Det här cirkuläret ersätter cirkulär 18:21
2018-12-06

2018.3713

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Styrelsens protokoll § 83 2018-11-22

Magdalena Widell

2018-12-06

Kalmarsunds gymnasieförbund

KS 2018/211

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Namnbyte Ölands Gymnasium
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2018.3714

I

2018-12-06

2018.3717

Styrelsens protokoll 2018-11-22

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Cirkulär 18:60 SKL:s rekommendationer för
ersättningar till
familjehemsvård för år 2019

Magdalena Widell

SKL ger årligen ut rekommendationer för
ersättningar till familjehem. Syftet med dessa
rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd
för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag. Eftersom det är
generella rekommendationer bör de
ses som ett stöd för utvecklande av kommunens
egna riktlinjer för handläggningar av
dessa ärenden. Varje kommun får dock i avtal
med det enskilda familjehemmet självbesluta om ersättningen utifrån det enskilda
ärendet.
2018-12-06

SKL
KS meddelande

2018.3718

I

CIRKULÄR

Cirkulär 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och Magdalena Widell
kontaktpersoner enligt SoL för år 2019
SKL ger årligen ut rekommendationer för
ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Syftet med dessa rekommendationer är att
de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte
regleras i lag. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för
utvecklande av kommunens egna riktlinjer
för handläggningar av dessa ärenden. Varje
kommun får dock i avtal med det enskilda
familjehemmet självbesluta om ersättningen
utifrån det enskilda ärendet.

2018-12-06

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.3719

I

Cirkulär 18:62 Ersättning till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019

Magdalena Widell

SKL ger årligen ut rekommendationer för
ersättningar till kontaktpersoner och
kontaktfamiljer/
stödfamiljer. Syftet med dessa rekommendationer
är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte
regleras i lag. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för
utvecklande av kommunens egna riktlinjer för
handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får
dock i avtal med det enskilda familjehemmet
självbesluta om ersättningen utifrån det enskilda
ärendet.
2018-12-06

2018.3720

SKL

I

2018-12-07

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om förordnande av begravningsombud i
Kalmar län.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen
KS meddelande

2018.3785

I

2018-12-11

2018.3806

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut enligt förordning (2015:552) om
Magdalena Widell
statsbidrag för upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.
Boverket beviljar Borgholms kommuns slutrapport
för upprustning av skolgård på Viktoriaskolan.
Boverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förvaltningsrätten avslår i sitt beslut
överklagandena.

Magdalena Widell

2018-12-12

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2014/149

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
2018.3808

I

Cirkulär 18:63 Omsorgsprisindex (OPI)

Magdalena Widell

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska
förbundets kansli fortlöpande
ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI).
I detta cirkulär redovisas OPI t.o.m. 2019.
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2018-12-12

2018.3809

SKL

I

2018-12-12

2018.3813

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:63 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och
upphäver kommunfullmäktiges beslut § 7 201801-15 val av ny ordförande till socialnämnden.

Magdalena Widell

2018-12-13

Förvaltningsrätten

KS 2014/220

Meddelande KS
Skickad till soc och Anna Hasselbom Trofast fk

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Politiska uppdrag 2014-2018
2018.3818

I

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins
Magdalena Widell
överklagande gällande kommunfullmäktiges
beslut 20187-11-17 § 180 Verksamhetsplan med
budget för 2018 samt plan 2019-2020 och taxor
2018.

2018-12-14

Förvaltningsrätten

KS 2016/246

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Budget 2018; tertialrapport, delårsrapport,
årsredovisning
2018.3819

I

2018-12-14

2018.3820

Delegationen för unga och nyanlända till arbetes
(A 2014:06) utskott för beslut i
statsbidragsärenden har beviljat er ansökan om
statsbidrag för erfarenhetsutbyte som inkom den
28 november 2018. Beviljad summa är 50 000
kronor.

Magdalena Widell

DELEGATIONEN FÖR UNGA OCH
NYANLÄNDA TILL ARBETE

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 18:16 Åläggande om
gångbanerenhållning m.m.

Magdalena Widell

Uppdaterat cirkulär som underlag för utformning
av åläggande och föreskrifter
om gångbanerenhållning med kommentarer. Det
nya underlaget bygger dock
i allt väsentligt på underlaget i 1995 års cirkulär.
2018-12-14

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.3822

I

Cirkulär 18:16 Bilaga 2 Åläggande om
gångbanerenhållning m.m.

Magdalena Widell

Uppdaterat cirkulär som underlag för utformning
av åläggande och föreskrifter
om gångbanerenhållning med kommentarer. Det
nya underlaget bygger dock
i allt väsentligt på underlaget i 1995 års cirkulär.
2018-12-14

2018.3826

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

SBN Beslut 2018-12-06 § 231 godkänner
detaljplanen för gransknign granskning Solberga
3_1 20181206

Marie-Louise Johansson

2018-12-17

Samhällsbyggnadsnämdnen

KS 2015/36

Meddelande KS
Projektbeskrivning detaljplan Solberga 3:1 och
Tings Ene 1:14.

2018.3827

I

BEAB - Ansökan till Klimatklivet för
fordonsgasmack.

2018-12-17

Magnus Karlsson
BORGHOLM ENERGI AB

KS 2018/278

SBadhusgata18121313350L
Meddelande KS

ANSÖKAN

Inriktningsbeslut fordonsgas
2018.3828

I

VB Ny avslagskommunicering gällande Falk
biogas AB Borgholm Energi AB - ärende KKL05475-2018

2018-12-17

Magnus Karlsson

BORGHOLM ENERGI AB

KS 2018/278

Kommunicering från Naturvårdsverket ang avslag ENKÄT
på BEABs ansökan till klimatklivet för uppförande
av tankställe för fordonsgas.
KS meddelande
Inriktningsbeslut fordonsgas

2018.3831

I

Beslut ÖKF 2018-12-03 § 72 - fastställer budget. Marie-Louise Johansson

2018-12-17

Ölands Kommunalförbund

KS 2018/287

KS meddelande
Skickat till ek-avd för kännedom.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Budget 2018; delårsrapport, årsredovisning
2018.3834

I

Tack för bidraget 2018 Byxelkroks hamnförening Marie-Louise Johansson

2018-12-18
KS 2017/275

KS meddelande
Ansökan om ekonomiskt stöd för
Byxelkrokshamnförening
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2018.3840

I

2018-12-18

2018.3851

Kommunala aktivitetsansvaret - lägesrapport
2017/2018
Skickat till AME
Kalmarsunds Gymnasieförbund

I

2018-12-19

KS meddelande

RAPPORT

Protokoll från Regionförbundets styrelse
20181206

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län
KS meddelande

2018.3852

Marie-Louise Johansson

I

PROTOKOLL

Cirkulär 18:65 EU-förordning om säkerhetsdetalj- Magdalena Widell
er på läkemedelsförpackningar
Detta cirkulär innehåller information om en EUförordning som träder i kraft den
9 februari 2019. Informationen riktar sig till
verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga eller motsvarande, för
verksamheter som köper läkemedel som
används i verksamheten. Det gäller alla
läkemedel, inklusive vacciner och innebär kortfattat att kommunens verksamheter som
bedriver hälso- och sjukvård,
inklusive elevhälsan, innan den 9 februari 2019
behöver säkerställa att alla läkemedel innan de används/delas ut till
patienter/brukare/elever hanteras enligt EUförordningens krav. Kraven går ut på att alla
förpackningar ska kontrolleras och
avaktiveras så att ytterligare försäljning av
förpackningarna inte är möjlig. Detta
är ett led i EU:s arbete för att minska risken för att
förfalskade läkemedel kommer in i försörjningskedjan. Kommunen behöver
planera för hur förordningens
krav om att vårdinrättningen ska kontrollera och
avaktivera läkemedel innan de
används ska kunna efterlevas. Informationsbrevet
beskriver hur detta kan säkerställas på två alternativa sätt; varav avtalsvägen
med läkemedelsleverantören
(apotek eller distributör) bedöms vara den
enklaste för kommunens verksamhet.
I de fall läkemedelsinköpen avropas från
landstingens försörjningsavtal kontaktas
i första hand aktuellt landsting för en vidare dialog
om hur kommunen berörs. För
vacciner inom barnvaccinationsprogrammet som
upphandlas nationellt är utgångspunkten att dessa kommer att kontrolleras och
avaktiveras av distributören vilket
regleras i avtal med SKL Kommentus.

2018-12-19

SKL
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2018.3853

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:64 Cirkulärets rubrik och
sammanfattning:

Magdalena Widell

Budgetförutsättningar för åren 2018–2022
I detta cirkulär presenterar vi:
* Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
* Ny skatteunderlagsprognos
* Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017
* Skattesatser 2019
* Befolkningsuppgifter per den 1 november 2018
och reviderad befolkningsprognos
* Ny statsbidragsram
* Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
* Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2019
* Datum för utbetalning av preliminära skatter
och bidrag 2019
* Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
2018-12-19

2018.3854

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:64 Bilaga 1 Cirkulärets rubrik och
sammanfattning:

Magdalena Widell

Budgetförutsättningar för åren 2018–2022
I detta cirkulär presenterar vi:
* Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
* Ny skatteunderlagsprognos
* Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017
* Skattesatser 2019
* Befolkningsuppgifter per den 1 november 2018
och reviderad befolkningsprognos
* Ny statsbidragsram
* Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
* Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2019
* Datum för utbetalning av preliminära skatter
och bidrag 2019
* Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
2018-12-19

2018.3865

2018-12-19

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om avslutad förrättning gällande
fastighetsreglering berörande Högsrum 5:29,
Rälla Tall 1:8, Rälla 1:17, Halltorp 1:7 och 1:10

Magdalena Widell

Lantmäteriet
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KS 2008/587

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fastighetsreglering Rälla Tall 1:8, Rälla 1:112
och del av Halltorp 1:7
2018.3939

I

Länstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet i Magdalena Widell
Bläsninge

2018-12-20

Länstyrelsen i Kalmar

KS 2018/120

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet i Bläsinge
2018.3940

I

2018-12-20

2018.3961

Beslut SBN 2018-12-06 § 232- planprio Djupvik,

Magdalena Widell

SBN

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Beslut att bevilja bidrag med högst 650 000
kronor till Borgholms kommun för KOMPIS 2.8
MEDEL projet tillsammans med länets övriga
kustkommuner. Hanteras av länsstyrelsen.

Marie-Louise Johansson

2018-12-21

Länsstyrelsen i Kalmar län.

KS 2017/265

KS meddelande
Skickat till ekonomi och mex.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

KOMPIS Havsplanering kommuner i samverkan
2018.3970

I

2018-12-27

2018.3971

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

2018-12-27

2018.3972

Länsstyrelsen meddelar att notarius publicus i
Borgholms kommun för perioden 2019-01-012019-12-31 är Claes Forsgren
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skrivelse med synpunkter på ljudnivån från
pubben. Överlämnad till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Magdalena Widell

Gittel Oldbring

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Förvaltningsrätten meddelar i sitt beslut att avslå
överklagandet i mål 2105-18

Magdalena Widell

2018-12-27

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2017/169

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Motion- Införa lokala sockenråd
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2018.3978

I

2018-12-27

Slutligt utfall av 2017 års kommunala
Magdalena Widell
fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019
och 2020- I detta cirkulär presenteras
* Det slutliga utfallet av förändringen i
fastighetsavgift per kommun mellan åren 2016
och 2017
* En prognos av förändringen av
fastighetsavgiften mellan åren 2017 och 2018
som bör användas i 2018 års bokslut
* En ny prognos av förändringen av
fastighetsavgiften mellan åren 2018 och 2019
* En första prognos av förändringen av
fastighetsavgiften mellan åren 2019 och 2020
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2018.3979

I

2018-12-27

Redovisningsfrågor 2018 och 2019- Som ett stöd Magdalena Widell
för arbetet med bokslut och årsredovisning 2018
och inför redovisningen under år 2019 ges här en
sammanfattande information om ett antal aktuella
redovisningsfrågor.
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2018.3980

I

2018-12-27

2018.3981

2018-12-27

CIRKULÄR

CIRKULÄR

Överenskommelse om vissa ändringar i
Magdalena Widell
Studentmedarbetaravtalet § 9, och
Tekniksprånget § 6- SKL och Sobona har med
anledning av ändringar i sjuklönelagen angående
karensavdrag kommit överens med
AkademikerAlliansen och OFR´s förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet om att göra
nödvändiga följdändringar i
Studentmedarbetaravtalet och Tekniksprånget.
Detta innebär att det görs ändring i
Studentmedarbetaravtalet och ett tillägg av ny
bestämmelse Tekniksprånget. Ändringarna träder
i kraft 1 januari 2019.
Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Överenskommelse om vissa ändringar i PAN §
10- SKL och Sobona har med anledning av
ändringar i sjuklönelagen angående
karensavdrag kommit överens med Svenska
Kommunalarbetareförbundet om att göra
nödvändiga följdändringar i PAN. Ändringarna i
PAN träder i kraft den 1 januari 2019.

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.3982

I

2018-12-27

Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T,
Magdalena Widell
§§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 24- SKL och
Sobona har med anledning av ändringar i
sjuklönelagen angående karensavdrag kommit
överens med Svenska
Kommunalarbetareförbundet om att göra
nödvändiga följdändringar i BUI T och BAL T med
Svenska Kommunalarbetareförbundet,
Akademiker Alliansen och ORFs förbudsområde
Allmän kommunal verksamhet. Detta innebär att
det görs ändringar i BUI T såväl som BAL T.
Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2018.3983

I

2018-12-27

2019.2

CIRKULÄR

Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 Magdalena Widell
och BEA T § 13- SKL och Sobona har med
anledning av ändringar i sjuklönelagen angående
karensavdrag kommit överens med
AkademikerAlliansen, Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFR´s
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet,
Läkare samt Lärarnas Samverkansråd om att
göra nödvändiga följdändringar i BEA 06 och
BEA T. Detta innebär att det görs tillägg i BEA 06
såväl som BEA T.

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder 3 402 000 kr.

Magdalena Widell

2019-01-02

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/198

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Byggnation av bostäder (SKL-hus), Rälla och
Löttorp
2019.3

I

Förvaltningsrätten beslutar att inte ta upp
överklagandet till prövning

2019-01-02

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2018/238

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare
2018-2022
2019.4

I

Förvaltningsrätten beslutar att inte ta upp
överklagandet till prövning

2019-01-02

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2018/239

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel
och plusgiro 2018-2022
2019.137

I

Arbetsgivardeklaration på individnivå-Sveriges
Magdalena Widell
Kommuner och Landsting och Sobona –
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
vill informera om en lagändring som innebär
förändringar vad avser arbetsgivardeklaration.
Detta cirkulär innehåller dels en kort information
från Skatteverket och dels SKL och Sobonas
kommentar gällande arbetsgivarens hantering vid
felaktigt inbetald skatt.
Du som arbetsgivare kan inte ändra redovisad
och inbetald avdragen skatt och få tillbaka detta
belopp från Skatteverket.

2019-01-16

2019.138

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten meddelar avslag på
överklagande av KFs beslut 2018-03-19 § 66
avslå ett medborgarförslag om att återföra
årskurs 6 till de skolor där övriga
mellanstadiet går

Magdalena Widell

2019-01-16

Förvaltningsrätten

KS 2015/231

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Medborgarförslag (Julius Sääf), Återför årskurs 6
till de skolor där övriga mellanstadiet går
2019.148

I

Underrättelse om avslutad förrättning,
avstyckning från Byxelkrok 1:1

2019-01-17

Lantmäteriet

KS 2016/139

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Upplåtelse av arrendetomt med tomträtt, del av
Byxelkrok 1:1, Ärevarvet AB
2019.190

2019-01-21

I

Beslut enligt förördningen (2017:1337) om bidrag Magdalena Widell
för grönare städer avseende projektet förstudie
inför utveckling av Mejeriviken, Boverket avslår
ansökan.
Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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