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§ 20

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning; Januari 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning januari 2019
varav framgår att
 Resultatet för kommunen i januari är +3,5 mkr. (Årsprognos +14,1 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +2,0 mkr. (Årsprognos +3,0 mkr)
 Investeringarna till och med januari uppgår till 2,0 mkr.
 Likvida medel 63,3 mkr.
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 19,2 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 6 procent. Generellt brukar ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen januari 2019.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Socialnämndens beslutade åtgärder framgår nedan:
 Fortsatt arbete för att minska sjukfrånvaron, målet är 1,0 % - 1 mkr.
 Hemtjänsten i norr har fr.o.m. årsskiftet minskat bilparken med en bil. - 70 tkr
 Boendestödet har nu påbörjat en effektivisering genom att biståndshandläggare skickar beställning med tid istället för antal tillfällen. Efter sommaren
kommer boendestödet implementera LapsCare vilket kommer leda till en effektivare schemaläggning. Gör vi inte denna effektivisering spår vi ett underskott om -680 tkr på helåret. Med effektiviseringen beräknas underskottet
kunna begränsas till -400 tkr på helår.
 Nedläggning av gruppbostad Februarivägen genererar en effektivisering om
0,4 årsarbetare beräknat på halvår - 86 tkr
 Flytt av verksamheten på Cikorian till Ekbacka - 60 tkr
 Samlokalisering av daglig verksamhet - budget är lagd utefter att denna åtgärd genomförs och jämfört med 2018 ger detta en effektivisering - 169 tkr
 Flytt av Klinta korttid till nya lokaler i Runsten senast augusti - 68 tkr
 För att uppnå en budget i balans gällande hemmaplanslösningar ska uppdragsbeställningar komma i god tid innan uppdragen skall startas, för att få
till en bra planering utan mertid som följd. - 400 tkr.
Justerandes sign
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Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/145 003 KS

Riktlinjer för intern styrning och kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för intern styrning och kontroll.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomiavdelningen
att ta fram dokument för ekonomiska styrprinciper och internkontroll för kommunen
och i tillämpliga delar för den verksamheten som är överförd till Borgholm Energi
AB och Borgholm Energi Elnät AB. Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 47
framtagna styrprinciper.
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet, exempelvis genom: effektivitet, förtroende för det demokratiska systemet, förebygga och åtgärda allvarliga fel, säkerhet och rättssäkerhet, balans mellan kostnad
och nytta.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 138 ett reglemente för intern styrning och
kontroll. Av dokumentet framgår att intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Det innebär att arbetet sker mot uppsatta mål, säkerställer att lagar, bestämmelser
och överenskommelser efterlevs, risker minimeras, att det finns säkra system och
rutiner samt att säkra att resurser används i enighet med tagna beslut. Det handlar
även om att skydda politiker och medarbetare från oberättigade misstankar och bevaka att fastställda styrdokument följs. Reglementet kompletteras härmed med dessa riktlinjer och rutiner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-12 § 41 att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för intern styrning och kontroll.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/38 003 KS

Policy för upphandling och inköp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta policy för inköp och upphandling.

Policyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy (2014-08-18 §150)
Ärendebeskrivning
Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU 2016:1145, trädde i kraft 1 januari
2017 medan kommunens inköps- och upphandlingspolicy reviderades senast
2014. Kommunens upphandlingspolicy behöver därför anpassas till den nya lagen.
Upphandlingspolicyn kompletteras med tillhörande riktlinjer och rutiner.
Syftet med den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) var främst:






Förenkling och ökad flexibilitet
Strategisk användning av upphandling
Mer fokus på sociala och miljörelaterade kriterier
Underlättande för små, medelstora och nystartade företag
Sunda förfaranden

Syftet med upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer är att säkerställa att kommunen samt kommunala bolag följer Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lag
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF),
Lag om valfrihetssystem (LOV) och de grundläggande principerna och upphandlar
på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt sätt.
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga nämnder
och förvaltningar samt kommunala bolag. Policyn omfattar alla upphandlingar och
inköp av varor, tjänster och entreprenader. Ersätter antagen upphandlingspolicy
KF 2014-08-18 § 150.
Beslutsunderlag
Policy för upphandling och inköp
Dagens sammanträde
Budgetchef Linda Kjellin redogör för ärendet och föreslår att följande punkt läggs till i
policyn:
”Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska det utredas om det är möjligt och lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är att bidra till
framtida kompetensförsörjning och att stärka integration och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning
är prioriterade målgrupper. ”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ulrika Lindh (C) yrkar att sista meningen under stycke 4, punkt 8, ska ändras till att
särskilda hänsyn ska tas till giftfria miljöer för barn och unga.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut med
Ulrika Lindhs tilläggsyrkande samt med tillägget om personer som står långt från arbetsmarknaden.
Protokollsanteckning

I sittande möte presenterades ett förslag på tillägg till policyn för upphandling
och inköp. Att till riktlinjerna tillföra:
(Vad vi tycker om handlingar i sittande möte som ej möjliggör förankring i
partigrupperna har vi berört förut, det främjar inte demokratin.)
Kommunens upphandling ska bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning
Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska det utredas om det är möjligt att
ställa krav som innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till arbete med ordinarie arbetsuppgifter.
Syftet är att bidra till framtida kompetensförsörjning och att stärka integration
och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper.
Vi i Framtid Öland vill inget hellre än att så många personer som möjligt ska
få tillgång till ett eget arbete. Det finns bara fördelar med den tanken. Men att
göra det genom ovan nämnda sociala krav i våra upphandlingar kan vi inte
tycka är rätt väg att gå. Det är att ställa krav som kan vara problematiska att
hantera för små företag med begränsade resurser.
Vi ska vara medvetna om att alla företag inte har samma möjlighet att genom
socialt ansvarstagande kunna anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan vara en fråga om t ex kompetens, ekonomi eller i övrigt
begränsade resurser. Att då ett företag över huvud taget ska riskeras att utestängas eller gallras bort från kommunens upphandlingar för att denne inte
anses ha gjort tillräckligt för att möjliggöra detta kan vi inte på något sätt se
som rimligt. Det finns dessutom en stor risk att bedömningar och avgöranden
kan anses godtyckliga. Det finns en utanförskapsproblematik som behöver
hanteras. Men det måste finnas andra och bättre vägar att gå för att nå det
viktiga syftet att bidra till framtida kompetensförsörjning och att stärka integration och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Inte genom att lägga det
som ett krav på företagare, rakt av, stor som liten. Vi vill framstå som en företagsvänlig kommun. Vi säger att vi tror på våra företag. Då måste vi också
uppmuntra och våga lita på deras strävan att i möjligaste mån fånga upp de
personer med störst behov av hjälp. På frivillig väg, inte med skall-krav i kommunala upphandlingar.
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL)
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/35 825 KS

Anvisning av medel - Kalles brygga Stora Rör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 150 tkr för rivning och bortforsling av befintlig brygganläggning

att avsätta 750 tkr för inköp och montering av ny brygganläggning enligt konstruktion 2.

att medel för ändamålet anvisas ur investeringsbudgeten för hamnar 2019.

Ärendebeskrivning
Underhållsbehovet av båtbryggan, kallad Kalles brygga, i Stora Rörs
hamn är välkänt sedan många år tillbaka. Frågan har varit uppe i politiken
under de senaste tre mandatperioderna.
Efter senaste stormen blev bryggan så illa skadad att den nu av säkerhetsskäl måste hållas avstängd. Flytbryggorna är uttjänta, någon av dem
kan möjligtvis återanvändas men först efter omfattande renovering. Ybommarna, som används för att förankra båtarna vid bryggan, är av varierande kvalitet och några av dem är på grund av brist på underhåll och
daglig tillsyn skadade eller har lossnat helt.
De gamla dykdalberna som bryggorna är uppruttna i pålverket och måste
monteras ner. De utgjorde en del av färjeläget en gång i tiden och har stått
där på övertid de senaste tio åren.
Det är brådskande, för att inte säga akut, att få bort denna gamla konstruktionen och ersätta den med nya bryggor. Bryggan är fullbelagd hela
sommaren, båtplatserna hyrs säsongsvis.
Dykdalberna sågas av vid botten och dras upp på land, därefter separeras de från
metalldelar och transporteras till Moskogen för deponi. Flytbryggorna går samma
väg. De Y-bommar som är i gott skick återanvänds i övriga hamnar efter behov och
mellanlagras därför på förrådet i Tallen.
Beräknad kostnad för demontering och efterhantering:
Arbetskostnad inkl. dyktid:
70 000:Maskintid, lyft och lastning.
25 000:Transport och mottagning av material på Moskogen: 50-55 000:Totalt: 150 000 kr (inkl oförutsett)
Ny komplett brygganläggning köps in och monteras före säsong.
(1) Betong
(2) Träbrygga och betong
Justerandes sign

1 100 000 kr
750 000 kr
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-05 §36 att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Skickas till

Ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/53 KS

Anvisning av medel för byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 500 000:- inklusive oförutsedda utgifter till byggnation av en permanent
brygga vid Sjöstugan från investeringsbudget för hamnar 2019.
Ärendebeskrivning
Bryggorna vid Sjöstugeviken, Simskolebryggan och Sjöstugebryggan
samt bryggan i Klinta har pålats och byggts upp inför varje säsong. Detta
har varit en rutin sedan många år tillbaka, ett arbete som är både tidskrävande och kostsamt, men framförallt väldigt beroende av både rätt väder,
vind och vattenstånd och därmed svårplanerat. Permanenta bryggor har
varit under diskussion en tid och av den anledningen har olika lösningar
lämpliga för respektive brygga utvärderats.
Sjöstugebryggan är den enklaste bryggan att bygga rent konstruktionsmässigt, då den ligger ganska skyddat inne i viken och den kan dessutom
börja byggas i stort sett omgående och stå klar till säsongsstart. Den får
ett utseende som påminner om den tidigare bryggan, men något bredare
och med permanenta pålar och stomme, inte helt olik Societetsbryggans
konstruktion.
Simskolebryggan och Klintabryggan blir kraftigare och därmed kostsammare konstruktioner, då deras läge är mer utsatt och kräver noggrann projektering för att få till en långsiktigt bra lösning.
Bedömning
Etapp 1- För byggnation av en permanent brygga vid Sjöstugan krävs
500 000 kr. Stomkonstruktion kostar enligt anbud 421 140 kr och till träöverbyggnaden kan material som blivit över vid övriga bryggarbeten användas.
Etapp 2 - Projektering och upphandling av Simskolebryggan med planerad
byggstart 1 september 2019, till en uppskattad kostnad på 60 000 kr.
Etapp 3 - Projektering och upphandling av Klintabryggan med planerad
byggstar våren 2020, till en uppskattad kostnad på 60 000 kr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-12 § 44 att uppdra till
ekonomi- och fastighetschefen att inkomma med en fördjupad förstudie
avseende etapp 2 och 3 samt att föreslå kommunstyrelsen att bifalla förslaget att anvisa medel.
Dagens sammanträde
Det förtydligas att medel tas ur befintlig investeringsbudget för hamnar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget
till beslut.
Skickas till

Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/92 043 KS

Taxor för hamnar 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta den reviderade taxan för hamnar, där ”Hamn A-läge” kompletteras
med Böda hamn.

Ärendebeskrivning
I den pågående översynen av kommunens hamnar, där även debitering ses
över, föreslås att Böda hamn, som har varit klassificerad som B-läge, istället
klassificeras som A-läge tillsammans med hamnarna i Borgholm, Byxelkrok,
Sandvik och Kårehamn. A-läge debiteras med 300 kr per kvadratmeter under högsäsong, att jämföra med 150 kr, som B-läge kostar. I och med att
”Hamn A-läge” kompletteras med Böda hamn måste taxan för hamnverksamheten revideras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-05 §35 att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Taxa Hamn 2019
Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut.
Skickas till
Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 27

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26

27

Dnr 2019/17 298 KS

Anvisning av medel: lokaler för daglig verksamhet/hemmaplanslösningar Ekbacka Hus 6 och lokaler för beroendemottagning Ekbacka Hus 1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa ytterligare 500 tkr ur investeringsbudget för fastigheter 2019 till invändig
upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6, plan 3.
att medel om 120 tkr till inköp av inventarier för daglig verksamhet och nystartad
verksamhet anvisas ur befintlig investeringsbudget för socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar socialnämndens skrivelse till fastighetsavdelningen för dialog med socialförvaltningen och att vid behov återkomma
med förslag om eventuella åtgärder.
Socialnämnden kompletterar och förtydligar till kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-12-19 om att tidigare beslut om lokaler för daglig verksamhet nu gäller samtliga arbetsgrupper.
Vidare beskrivs lokalbehov för hemmaplanslösningar för att minska kostnader för
dyra placeringar samt lokalbehov för den nystartade verksamheten ”Bron” (öppenvård för beroende).
Sammantaget innebär det att lokaler för hemmaplanslösningar samt ytterligare två
grupper i daglig verksamhet kan beredas plats i Hus 6 på Ekbacka. Detta kräver ytterligare anpassningsåtgärder på plan 3.
Den nystartade ”Bron” kan erbjudas lokaler på Ekbacka Hus 1 utan att några lokaländringar eller åtgärder krävs.
Socialförvaltningen har lämnat en begäran till ekonomiavdelningen om 120 000
kronor till inköp av inventarier som t.ex. IT-utrustning och andra pedagogiska hjälpmedel, möbler, gardiner och porslin.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08 § 13 Dnr 2018/255 298 Ks.
Socialnämnden 2018-12-19 § 175 och § 171.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 Dnr 2018/89-298 KS
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/277 002 KS

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen; MEX
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11 med
delegering gällande arrenden och övriga nyttjanderätter enligt nedan.
Ärendebeskrivning
Delegering för att ingå avtal om arrende och övriga nyttjanderätter saknas i delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen 2018-12-11.
Delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11 kompletteras med
texten
”Ingå avtal om arrende och övriga nyttjanderätter eller säga upp sådana avtal
 Upp till tio års upplåtelse samt upp till 150 tkr årsavgäld delegeras till tillväxtchef
(med ersättare kommunchef), kan vidaredelegeras till mark- och exploateringsstrateg.
 Över tio års upplåtelse och/eller över 150 tkr årsavgäld delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.”
Arbetsutskottet beslutade 2019-02-26 §28 att bifalla förslaget till beslut.

Skickas till

Tillväxtchef Anders Magnusson
Verksamhetsutvecklare Clara Hoogland
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/130 319 KS

Revidering av uteserveringspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta den reviderade uteserveringspolicyn.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-03-25 §106 till kommunledningskontoret att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
revidera de föregående ”Riktlinjer för gatuservering”. Riktlinjerna syftar till att skapa
rättvisa, ordning och trygghet i hanteringen av tillstånden, både för näringsidkare
och handläggare. De ska dessutom säkerställa en god offentlig miljö.
En ny ”Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna” antogs av kommunfullmäktige 2016-03-14 § 46. Kommunfullmäktige beslutade:
a t t anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/
ägarbyten med ovanstående bifallna ändrings- och tilläggsyrkanden.
a t t policyn för de som redan har gjort stora investeringar i en anläggning och
möblemang ska ha en övergångsperiod på minst tre år (2018-12-31), beroende på
investeringens storlek och när den skedde.
a t t frågor om krav på bygglov och krav på anmälan, regleras av Plan och Bygglagen.
Vid beslutstillfället godkändes även ett antal yrkanden som infördes i policyn, bland
annat att bygglov ej krävs för ”höj- och sänkbara vindavskiljare i glas”.
2018-09-20 genomfördes en utvärdering av gågatuperioden för 2018 där närvarande representanter från näringslivet och fastighetsägare fick möjlighet att komma
med synpunkter, (10 av ca 40 inbjudna närvarade). Sammanfattningsvis så finns
önskemål om tillgänglighet i form av biltrafik och parkeringar i nära anslutning till
näringsidkares verksamhetslokaler kombinerat med aktiva uteserveringar.
De förändringar som gjorts sedan beslutet 2016-03-14 är i huvudsak följande:
 Uteservering tillåts mellan 1 mars och 31 oktober till ett djup av max 4 meter
mätt från husfasaden. Förutsatt att minst 1,5 meter fri och trafiksäker gångbana bibehålls samt att ev. snöröjning inte hindras.
 På gågator under gågatuperioden finns en möjlighet att utöka uteserveringen
till att vara högst 5,5 meter djup, mätt från husfasaden.
 på Östra Kyrkogatan, gågatudelen vid torget, får djupet vara högst 8 meter.
Detta är ett nytt tillägg.
 Mindre rättelser, tillägg och justeringar av inaktuella uppgifter.
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Remiss
2019-01-29 skickades förslaget till uteserveringspolicy på remiss till bland annat
Polis, räddningstjänsten Öland, Framtid Borgholm, Borgholms Cityförening, näringsidkare och fastighetsägare.
Synpunkter och frågor har inkommit från Polis, räddningstjänsten Öland samt en
näringsidkare; Pubben. Inkomna och relevanta synpunkter har beaktats i förslaget
till uteserveringspolicyn.
Gågatuperioden i Borgholm kommer för 2019 att föreslås till politiskt beslut vara
mellan Valborg till och med mitten av augusti. Detta förslag på gågatuperiod kommunicerades i samband med remissen.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad uteserveringspolicy.
Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C), Annette Hemlin (FÖL) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelse beslutar att bifalla förslaget till beslut.
______________
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2019-02-26

30

Dnr 2019/43 830 KS

Borgholms slott; Utvecklingsplan 2019-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget på utvecklingsplan och teckna avtal med Statens Fastighetsverk.

att

årligen 2019-2023 avsätta 500 tkr från slottets upparbetade budget till utvecklingsplanen.

Ärendebeskrivning
Borgholms Slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande
och framgångsrika insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft
som besöksmål. Nu står slottet inför uppgiften att förädla de resurser och upplevelseer som skapats på senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde.
Framförallt ska slottet arbeta med att skapa förutsättningar för besökare med olika
funktionsvariationer så även de får möjlighet att njuta av slottets andra våning. Det
är dags för Borgholms Slott att ta sats mot högre höjder. Statens Fastighetsverk
och Borgholms Slott har enats kring åtta mål för åren 2019-2023. Målen är högt
satta, men realistiska och förutsätter en nära samverkan. Utvecklingsplanen ”Mot
högre höjder” utgör basen för ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete.
Arbetsutskottet beslutade 2019-02-05 §33 att föreslår kommunstyrelsen att bifalla
förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
”Mot högre höjder” – utvecklingsplan för Borgholms Slott och dess värden år 20192023.
Konsekvensanalys
Antas inte planen avstannar utvecklingen på Borgholms Slott. Många av regionens
besöksmål arbetar aktivt med ständig besöksmålsutveckling. Ska Borgholms Slott
fortsätta vara Ölands ledande besöksmål krävs förutsättningar för fortsatt utveckling.
Dagens sammanträde
Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. Det förtydligas att de 500 tkr tas från
det upparbetade överskottet i slottets budget.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut.
Skickas till
Statens Fastighetsverk
Ekonomiavdelningen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2015/26 009 KS

Avslut av uppdrag och omstart med nya kommunstyrelsen; varumärkesplattformen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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 genomförd workshop 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.
I och med att dåvarande turistchef har slutat sin anställning och frågan om Öland
ska bli en kommun har aktualiserats, vilket skapar helt nya förutsättningar för positionering och varumärkesarbete, föreslås att det arbetet pausas i väntan på att frågan avgjorts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-08 §2 att bifalla förslaget till beslut.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2015-02-24 § 16
Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 157
______________
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2019-02-26

32

Dnr 2019/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkomna
meddelanden med godkännande till handlingarna, BILAGA 1
______________
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Dnr 2015/217 291 KS

Återrapportering av återremiss samt inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 – Bygga nytt, enligt §97/2018, nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket,
sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges möte 2019-01-21 §8 Dnr 2015/217 291 KS; yrkades att
ärendet gällande inriktningsbeslut för Åkerboskolan återremitteras till kommunstyrelsen för kompletterande information:
-

Hur mycket kostar den nya skolan, inklusive rivningskostnader och eventuell
marksanering?
Hur ska den finansieras?
Vilka övriga investeringar under 2019-2021 prioriteras ner eller bort?
Ska det tas upp nya lån? Hur stora?
I så fall, ska fullmäktiges beslut ändras om att samtliga investeringar ska själv
finansieras?
Samlad bedömning av miljökonsekvenser?

Kompletterande information för beslutsunderlag - att bygga ny skola
-

Beräknad investering beräknas till ca 50 miljoner kronor inklusive lek- och utemiljö. Detta avser nybyggd grundskola för årskurs F – 9, inklusive tillagningskök för 350 portioner. Dimensionering av skolan är beräknad utifrån nuvarande
och prognosticerat elevunderlag. Genom varierad storlek på klassrum medges
olika storlek på årskullar.
Kostnader för rivning, marksanering och transporter beräknas till ca 4,5 miljoner kronor (ej investering).
Årlig driftskostnad inklusive kapitalkostnader beräknas till ca 3,5 mkr lägre per
år. Undersökning av marken är i nuläget inte gjord då placering av ny byggnad
inte är fastställd.

Justerandes sign
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-

En nybyggnation kan finansieras över två år förutsatt att projektering och upphandling kan göras och planerad byggstart sker innan årsskiftet 2019. Investeringskostnaden belastar då investeringsutrymmet i budgeten såväl som likviditeten över två år. En nybyggnation av skola ryms alltså i sig inom investeringsramarna och kan finansieras med egna medel. Omfattningen av denna investering påverkar givetvis det övriga investeringsutrymmet och beroende på politiska överväganden kan investeringar framöver komma att kräva lånefinansiering
om kommunens samlade driftresultat inte bygger på det egna kapitalet i motsvarande mån.

-

Prioriteringar för övriga investeringar görs under årlig budgetprocess inför 2020
– 2022 och framåt

-

Förväntade miljökonsekvenser för nybyggd skola;
Minskade ytor genom effektivare lokalanvändning ger minskad klimatpåverkan
och kostnader för uppvärmning, el och vatten.
Åtgången på energi minskar vid miljöbyggnad Silver (kan kompletteras med
solpaneler).
Minskade koldioxidutsläpp då nuvarande uppvärmning kräver ca 10 m3 olja årligen, vilket motsvarar ca 27 ton koldioxid utsläpp per år.
Förbättrad arbetsmiljö och inomhusklimat för personal och elever.

Minskad risk för personal och elever att påverkas av fuktproblematik och ämnen från
hälsovådliga byggmaterial (asbest mm) som finns i befintlig byggnad.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-31 § 231 att starta programskedet för
projektet Åkerboskolan och då även förstudie i samarbete med lärarna och elever
som ett arkitektprojekt.
- Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 121 beslut om återremiss för vidare utredning.
- Utbildningsnämnden 2017-09-26 § 99 yttrande i ärendet.
- Kommunstyrelsen 2017-10-24 § 189 uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva uppförd modullösning, alternativ bygga i egen regi.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14 § 394 beställa teknisk utredning av
byggnadernas status för maximalt 50 tkr.
- Tengboms rapport
- Statusinventering Ingenjörsfirman M Gustafsson AB
- Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 96 redovisning av statusinventering.
- Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 samt 2018-06-26 § 137.
- Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 246 bifall till motion att ärendet ska lyftas i
kommunfullmäktige.
- Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 8 återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med information om bl.a. kostnader.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 – Bygga nytt, enligt §97/2018, nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för överläggningar.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att verkställa redan taget beslut i kommunstyrelsen från 2018-05-29 och i
andra hand att innan upphandling ska en realistisk tid och kostnadsplan, inklusive
ytor, presenteras till kommunstyrelsen för beslut om verkställande av nybyggnation.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, hans eget yrkande mot
Annette Hemlins förstahandsyrkande, vilket först ställs under proposition och att Annette Hemlins andrahandsyrkande därefter ska behandlas som ett tilläggsyrkande.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ilko Corkovics yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar på
Ilko Corkovics yrkande och den som röstar nej röstar på Annette Hemlins yrkande.
JA – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Rolf Persson (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)

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

Ordföranden ställer därefter Annette Hemlins andrahandsyrkande under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
Reservation
Annette Hemlin och Torbjörn Johansson (FÖL), (BILAGA 2)
Marcel van Luijn (M), (BILAGA 3)
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26
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Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen redogör för aktuella frågor.
-

Öland en kommun - kompletterande beslut och framtagande av broschyr till
hushållen. Möte torsdag kväll med kontaktpersoner.

-

Införande av e-handel fortgår och planeras införas i verksamheterna den 1
mars. Samtliga användare utbildas i inköp och e-handelssystemet Proceedo under februari

-

Invigning av den nya lekplatsen i Bäckmanska parken sker preliminärt 11 maj

-

Många projekt på gång; lekplatser, allaktivitetspark, fler hyresrätter, projekt yttre
hamnen, hamnutredning, Sveriges bästa äldreomsorg, ledarförsörjning.

______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-15
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

Återrapportering från HR-avdelningen; Heltid som norm
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022;
Borgholm Energi AB
Ansökan om bidrag för 2019, Totalförsvar Öland
Remiss på Handlingsprogram – Fossilbränslefri region.
Återrapportering; Erbjudande om förvärv av fastighet del av köpings
kyrka 1:1, Köpings församlingshem
Inbjudan föreläsning social hållbarhet
Ändrad sammanträdesdag; Sammanträdestider 2019
Godkännande av beläggnings- och reparationsplan 2019;
Gatuunderhållsplan 2018-2027;

2019-02-05
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Fyllnadsval i Näringslivsrådet
Löneöversyn 2019
Utbyggnad av Byxelkroks hamn; ändrat utförande av pirhuvudena
Information från verksamheten
Policy för upphandling och inköp
Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun
Borgholms slott; Utvecklingsplan 2019-2023.
Återrapportering; lokaler för daglig verksamhet/hemmplanslösningar
Ekbacka Hus 6 och lokaler för beroendemottagning Ekbacka Hus 1
Reviderad taxa för hamnverksamheten
Akuta åtgärder Kalles Brygga stora Rör
Landsbygdskonferens 2019

2019-02-12
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Projekt samverkan mellan VA-organisationerna på Öland
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Riktlinjer rutiner vid kommunens inköp
Riktlinjer för internkontroll
Information från verksamheten
Ansökan om bistånd med gräsklippning på Borglanda Flygfält
Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta

Borgholm Energi AB
2019-01-16
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Styrelsemöte inledning 2019
Formalia Styrelsens arbete 2019
VD informerar 2019
Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
Projekt samverkan mellan VA organisationerna
på Öland

BILAGA 1 KS 2019-02-26 § 32
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
Taxa Hamnar 2019
Underhållsplan Hamnar
Förrådslokal Osten
Biogasmack
Beslut från kommunen 201812
Restlista 2019

Borgholm Energi El-nät

2019-01-16
§1
§2
§3

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
BELNAB Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
----
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-02-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-01-22 - 2019-02-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
195178

K

Yttrande mål nr 5394-18

Ilko Corkovic

2019-01-22
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

195186

K

yttrande mål nr 5420-18

Ilko Corkovic

2019-01-22
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

195189

K

yttrande mål nr 5301-18

Ilko Corkovic

2019-01-22
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2019.201

U

Yttrande för mål 5301-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.203

U

Firma Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats 2019-03- Anders Magnusson
28-2019-12-30, kl. 09.00-23.00

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-22/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.204

2019-01-22

U

Yttrande för mål 5420-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.
Yttrande
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Id

I/U/K
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Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.223

U

Delegationsbeslut att upplåta mark för container Emma Sjögren
med material för kalkbränning på fastigheten
Köpings Tall 12:2 strax efter paintballområdet
utmed Skåle Grindvägen

2019-01-22

Mark- och exploatering

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2019.234

U

Tilldelningsbeslut Upphandling Brandväggar
18/51

Jens Odevall

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-22
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.238

U

Beslut om skrotning av bilar; TSO 363, JNK 093, Jens Odevall
FUJ 554.

2019-01-23
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2019.244

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
bygglov för skyltanordning. Svar senast 201902-04

2019-01-23

Mark- och exploatering

KS 2019/13

Lämnar utan erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.274

U

Delegationsbeslut - EL tjänster (Underskriven)

Kristian Kijewski

2019-01-24

EKONOMIAVDELNINGEN

KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.284

U

yttrande mål nr 135-19. Kommunen motsätter
överklagandet och yrkade om ihibition av § 249
och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

Ilko Corkovic

Skickat till förvaltningsätten 2019-01-28/Magda

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-28
KS 2019/9

Delegation KSO 2019
2019.365

U

Ramavtal Brandväggar

Jens Odevall

2019-01-29
Sidan 2 av 5

Id

I/U/K

BILAGA 1 KS 2019-02-26 § 32

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/1

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal
2019.291

U

Yttrande i mål 194-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.
Beskrivning av ärendet
Per Lublin har överklagat kommunfullmäktiges i
Borgholm samtliga beslut
2018-12-10.

2019-01-29
KS 2019/9

Skickat via min e-post 2019-01-29/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.294

U

Ölands Ultra- ingen erinran mot ansökan om
löpartävling 2019-06-15, kl.08.00-16.00

2019-01-29

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-01-29/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.364

U

Tilldelningsbeslut Ramavtal byggtjänster

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-30
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.200

U

Yttrande för mål 5394-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

2019-01-30
KS 2019/9

Skickat på min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.307

U

2019-01-30

Tillåtelse- Grävning sker på Elsa kåresväg 64 till Emma Sjögren
ny pumpanläggning
20190003/One- Nordic

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.317
2019-01-31

U

Ansökan om tillstånd gällande Kårehamns hamn Anders Magnusson
BEAB/20190007

KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.319

U

Servitutsavtal för att uppförande av 4 meter brett Anders Magnusson
vägområde med grusbeläggning

2019-02-01
KS 2019/4

Skickat avtalet per post 2019-02-01/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor 2019
2019.330

U

Avslag på begäran att ta del av allmän handling Jens Odevall

2019-02-04
KS 2019/2

KS meddelande

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC
2019.367

U

Bönan- tillstyrkt ansökan för gatupratare 201902-05--2019-12-31

2019-02-05

Yttrande

KS 2019/6

Skickad till polisen 2019-02-05/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.202

U

Önska- tillstyrkt ansökan för gatupratare 201901-21--2019-12-31

Anders Magnusson

2019-02-05

Yttrande

KS 2019/6

Skickad till polisen 2019-01-22/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Uppdaterat med 2 gatupratare skickat 2019-0205/Magda
Begagnande av allmän plats

196062

K

Brandbrunn i Löttorp/Sandby

Jens Odevall

2019-02-06
KS 2019/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2019.377

U

2019-02-07

Tillåtelse- Grävning sker i Kårehamns hamn

Anders Magnusson

20190007/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.419

U

2019-02-11

Tillstånd- Grävning sker på Gäddstigen

Anders Magnusson

20190005/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.420

U

2019-02-11

Tilllåtelse- Grävning sker på Kanalstigen 7,

Anders Magnusson

20190004/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

196241
2019-02-13

K

Butik Öland- tillstyrkt ansökan för gatupratare
2019-02-14--2019-12-31

Anders Magnusson

Yttrande

KS 2019/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats
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Avdelning
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
196242
2019-02-13

K

Nyströms skor- tillstyrkt ansökan för gatupratare Anders Magnusson
2019-01-14--2019-12-31
Yttrande

KS 2019/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-02-18

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-01-22 - 2019-02-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.200

U

Yttrande för mål 5394-18. Kommunen motsätter
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

Ilko Corkovic

Skickat på min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-30
KS 2019/9

Delegation KSO 2019
2019.201

U

Yttrande för mål 5301-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.204

U

Yttrande för mål 5420-18. Kommunen motsätter
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.234

U

Tilldelningsbeslut Upphandling Brandväggar
18/51

Jens Odevall

2019-01-22
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/1

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal
2019.237

I

Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i sitt beslut
att avslå ansökkan om sänkt hastighet på
kustvägen mellan Sandvik och Djupvik

2019-01-23

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/275

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på del av
enkilda vägen mellan Djupvik och Sandvik
2019.287

I

2019-01-29

Skrivelse med synpunkter på planer att sälja
fastigheten Skäftekärr, ber kommunen om att
utreda alternativa möjligheter ställd till KSO
Böda hembygdsförening
KS meddelande

2019.289

I

2019-01-29

2019.293

SKRIVELSE

Länstyrelsen avvisar ansökan om dispens från
Magdalena Widell
förbud att framföra motordrivet fartyg i
Köpingsvik. Länsstyrelsen kan efter kontroll
konstatera att det inte finns något tidigare beslut
om sjötrafiksföreskrifter gällande förbud mot trafik
med fartyg i vattenområdet. Med anledning av att
det saknas förbud mot trafik med motordrivet
fartyg kan länsstyrelsen inte pröva ansökan om
dispens. Ansökan ska därför avvisas
Länsstyrelsen i Kalmar

I

2019-01-29

2019.314

Magdalena Widell

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

SKL, Cirkulär 19:01; Prolongering av
notkopieringsavtal 2019 | Viktig information från

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition
gällande Kommunstyrelsens beslut, §
249,Maximalt
10 850 000 kr anvisas ur investeringsbudget
2019 till direktköp av modulbyggd
förskola. 3 000 000 kr anvisas ur
investeringsbudget 2019 för etablering,
serviceanslutningar, förråd och förskolans
utemiljö. Till utbildningsförvaltningen
anvisas 1 125 000 kr för inköp av inventarier till
nya avdelningar
vid Skogsbrynets förskola och Sandhorvans
förskola. Vidare beslutas
att beställa av Borgholms Energi att planera
förskolans anslutning för fjärrvärme, el och VA.

Magdalena Widell
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Dokumenttyp

Ärendemening
2019-01-31

Förvaltningsrätten

KS 2018/236

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet,
förskolemodul
2019.316

I

2019-01-31

2019.325

Cirkulär 19:04- Kombinationsanställningar - ett
sätt att möta rekryteringsutmaningen inom
räddningstjänsten ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avvisar mål 5394-18
överklagandet avseende paragraferna
226, 232, 233, 234, 235, 236 och 239.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Magdalena Widell

2019-02-04

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
2019.330

U

Avslag på begäran att ta del av allmän handling

Jens Odevall

KS meddelande

DELEGERINGSBESLUT

2019-02-04
KS 2019/2

Delegation KC
2019.364

U

Tilldelningsbeslut Ramavtal byggtjänster

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-30
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.365

U

Ramavtal Brandväggar

Jens Odevall

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-29
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.368
2019-02-06

I

Protokoll från Kalmarsunds gymnasieförbund
2019-01-30

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

PROTOKOLL
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Ärendemening
2019.378

2019-02-07

I

Cirkulär 19:5 i Internränta för år 2020.
Magdalena Widell
Internräntan föreslås för år 2020 att vara 1,5
procent. Den är oförändrad jämfört med
internräntan år 2019. Den föreslagna internräntan
bygger på kommunsektorns egna
upplåningskostnader.
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

CIRKULÄR
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Reservation kommunstyrelsen 2019-02-26
Ärende 14 – Återrapportering av återremiss samt inriktningsbeslut;
Projekt Åkerboskolan
Det känns som om vi är tillbaka på ruta ett och vår fråga hur mycket kommer skolan att kosta och
hur ska den finansieras?
På kommunfullmäktige 2019-01-21 återremitterades ärende genom yrkande från Marcel van Luijn
som önskade svar på följande frågor.
● Hur mycket kostar den nya skolan, inklusive rivningskostnader och eventuell marksanering?
● Hur ska den finansieras?
● Vilka övriga investeringar under 2019–2021 prioriteras ner eller bort?
● Ska det tas upp nya lån? Hur stora?
● I så fall, ska fullmäktiges beslut om att samtliga investeringar
ska självfinansieras ändras?
● Samlad bedömning av miljökonsekvenser?
Vi anser att frågorna bara delvis har fått svar. Exempelvis “En nybyggnation av skola ryms alltså i sig
inom investeringsramarna och kan finansieras med egna medel. Omfattningen av denna investering
påverkar givetvis det övriga investeringsutrymmet och beroende på politiska överväganden kan
investeringar framöver komma att kräva lånefinansiering om kommunens samlade driftresultat inte
bygger på det egna kapitalet i motsvarande mån.“
Flera frågor kvarstår fortfarande. Vilka övriga investeringar prioriteras ner eller bort? Hur stora lån ska
vi ta? Miljökonsekvens av att riva över 4000 kvm byggnad? Att transportera det avfallet till fastlandet?
Att transportera hit nytt material?
Dessutom, efter att på informationsmöte i Löttorp, fått ta del av majoritetens förslag om en skola på
2800 kvm och därmed en kostnad om ca 50 mkr, kan vi inte längre se att det är rimligt. (När det gäller
ca 50 mkr tillkommer kostnader för renovering av bibliotek, Solvändan, Åkerbohallen samt
markberedning och rivning om 25,7 mkr enligt handlingarna.)
Samma yta som idag inrymmer mellan- och högstadium (2770 kvm) ska alltså inrymma kök med
kapacitet för 350 måltider/dag, matsal med tyst del, minst 10 lektionssalar (förskoleklass–åk 9), slöjd x
2, NO-salar, grupprum, enskilda rum, bildsal med våtrumsdel, arbetslagsrum x minst 3, personalrum,
fritidsgård, skolsköterska, expedition, gärna kafeteria som rektorn hoppas på, toaletter, förråd osv.
Hur mycket gåt det att yteffektivisera utan att det går ut över eleverna och deras lärande? Majoriteten
(S, C och V) tycker att detta är rimligt. Det gör inte vi.
På dagens möte ändrar de sig och säger att ytan inte är huggen i sten, den kanske kan bli såväl 3000
som 3600 kvm. Ökar storleken ökar också kostnaden (vi är redan uppe i ca 76 mkr) och vi börjar om
från början med våra frågor: Hur mycket kommer skolan att kosta och hur ska den finansieras?
Vi reserverar oss mot dagens beslut till förmån för vårt eget yrkande. Att verkställa redan taget beslut i
KS 2018-05-29.
Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin

BILAGA 3 KS 2019-02-26 § 33

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 14, Återremiss Åkerboskolan

Vi reserverar oss mot beslutet att ändra inriktningsbeslutet från renovering till
nybyggnation.
Majoritetens ändrade nybyggnationsalternativ innebär en modullösning på 2 800 kvm
och därmed en påstådd kostnadssänkning från tidigare 90+ mkr till 50 mkr. Vi
Moderater anser att dessa siffror saknar verklighetsförankring.
Dessutom… om renoveringsbeslutet från maj-juni 2018 hade respekterats och verkställts
då hade vi i dagsläget haft ett beslutsunderlag med två olika (kostnads)alternativ att ta
ställning till. Då hade vi dessutom i dagsläget varit igång med de nödvändiga
förbättringar. Det är mycket anmärkningsvärt att kommunalrådet inte lyckats kalla till
ett enda styrgruppsmöte om renovering sedan beslutet i juni 2018, men kan presentera
ett helt nytt nybyggnationsalternativ några dagar efter återremissen i fullmäktige.
Syftet med återremissen var att få svar på våra frågor – främst om kostnaderna och
finansieringen – och även ge medborgarna på norra Öland möjlighet att ha en dialog
med kommunen.
Våra slutsatser efter återremissen:
-

-

-

-

Kommunen har en hel del att jobba med vad gäller medborgardialoger och
delaktighet. Demokratiberedningens rekommendationer från 2016 har inte på
något sätt beaktats.
Vi vet förtfarende inte vad detta inriktningsbeslut om en ny skola kommer att
kosta eftersom ”inget är ristat i sten”. Vår bedömning är att beloppet om 50 mkr
helt saknar koppling till en ny F-9 skola. Ett ”sjablonpris” baserat på en förskola
(Skogsbrynets 19 445 kr/kvm) ger 2 800 x 19 445 = 54,5 mkr. Sedan tillkommer
kostnadshöjande aspekter såsom ämneslokaler, specialsalar, grupprum, nya
inventarier, ett stort tillagningskök, matsal med tyst avdelning, en
fritidsavdelning, fritidsgård, musikundervisning mm.
För att få en bild på helheten i detta projekt måsta vi dessutom ta med
tillkommande kostnader för rivning, ev sanering och återställande av utemiljö,
infrastruktur, biblioteket, förskolan, Åkerbohallen och gympasalen.
Finansiering under 2019-2010 innebär stora konsekvenser för övriga (delvis
redan beslutade) investeringsprojekt. En prioriteringsordning saknas.
Frågan om ev nya lån – och ett avsteg från kommunens policy om
självfinansiering – är fortfarende obesvarad.

Moderaterna i kommunstyrelsen
Marcel van Luijn
Carl Malgerud

