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§ 49

Information, revisionen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har kommunens revisorer tillsammans med sakkunnigt biträde begärt företräde för presentation och information om revisionsarbetet i kommunen.
Av informationen framgår att revisorernas uppdrag är att granska, pröva och bedöma om verksamheten lever upp till kommunfullmäktiges mål och lagar. Vidare
granskas om verksamheterna klarar att genomföra uppdragen samt nämndens styrning och uppföljning.
Revisorerna är oberoende och opartiska. Granskningsrapporten ligger sedan som
grund för kommande ansvarsprövning.
______________
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Dnr 2016/246 041 KS

Granskningsrapport av årsredovisning 2018, förslag på åtgärder utifrån
rapporten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunchefen att se till att förslag på hur målen ska mätas finns
vid behandlingen av 2020 års budget.

att

i övrigt lägga redovisningen med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen för 2018 och har överlämnat
den till kommunstyrelsen för beaktande och eventuella åtgärder med anledning av
vad som framkommer i rapporten.
Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens utfall är svagt då endast tre av nio mål är uppfyllda. De anser att det tydligare
behöver framgå att bedömningen av verksamhetsmålen sker på objektiva grunder.
Det kan till exempel uppnås genom att kommunfullmäktige även definierar hur respektive mål ska mätas.
Förvaltningen delar revisorernas synpunkter och ett arbete med att förtydliga målen
har inletts från och med 2019 års budget. Det som framåt behöver justeras är att i
budgetarbetet 2020 se till att målen blir mätbara. Därför behövs ett uppdrag till
kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) att stödja detta arbete inför
behandlingen av budget 2020. I övrigt föreslås redovisningen läggas med beaktande till handlingarna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Skickas till
Kommunchefen
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med informationen till handlingarna.
Dagens sammanträde
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om:
- utbyggnaden Byxelkroks hamn.
- undertecknat avtal gällande färjelinje Oskarshamn-Byxelkrok.
- lekparken vid vattenverket i Löttorp är på gång.
- Skogsbrynets förskola är på plats.
- restaurering av piren Borgholm.
- permanent brygga vid Sjöstugan på gång.
- halva SKL-huset i Rälla är på plats.
- korttidsboende placeras på gamla Näktergalen i Runsten.
- etablering av paddeltennis.
- avsiktsförklaring gällande byte av mark.
______________
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Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning mars 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning mars 2019 varav framgår
att
 Resultatet för kommunen är +9,3 mkr. (Årsprognos +20,5 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +3,6 mkr. (Årsprognos +9,4 mkr)
 Investeringar 23,5 mkr. (Årsprognos 70,5 mkr)
 Likvida medel 40,6 mkr. (Årsprognos 47,4 mkr)
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 16,0 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 mars 2019.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Inom kommunstyrelsen kommer gata, park och hamnar att utvärderas och analyseras under hela året. I övrigt är inga åtgärder planerade i dagsläget.
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas alternativt har inte ännu verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och
redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärdena har ännu inte
verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till mars.
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Individ- och familjeomsorgen

Summa
Hur långt har effektivisebe
ringarna verkställts
sparing (kr)

Summa kr

4 tjänster Individ- och familjeomsorgen

3 302 882

verkställt på helår, ingår i budget 2019

3 302 882

Uppsägning av avtal Markgatan

259 060

verkställt på helår, ingår i budget 2019

259 060

Tomhyror Markgatan och Äpplerum

121 972

verkställt på helår, ingår i budget 2019

121 972

Uppstartande av återbruk för att
minska försörjningsstöd

3 600 000

7 individer verkställda

195 000

Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd, startdatum oklart

Översyn externa placeringskostnader

1 885 720

Pågående, helårseffekt, ingår i
budget 2019

Översyn av egna familjehem

504 800

Pågående, helårseffekt, ingår i
budget 2019

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Effektivisering:

10 417 341

3 878 914

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum

156 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019

156 000

Samlokalisera Daglig verksamhet 169 379

verkställt på helår, ingår i budget 2019

169 379

Uppsägning hyresavtal Cikorian

240 000

Kommer ej verkställas

Flytta Klinta korttid till nya lokaler

202 412

verkställt på helår, ingår i budget 2019

Hemtagning/avslut extern placering 190630

1 525 153

Förlängd med 61 dagar (518
500 kr), ingår i budget 2019

1 006 653

Fördela resurser efter behov

3 800 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019

3 800 000

Uppsägning av tidningsprenumerationer

41 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019

41 000

Effektivisering:

6 133 943

0
202 412

5 135 443

Äldreomsorgen

Justerandes sign

Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)

2 000 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos -208 000 kr)

1 792 000

Särskilt boende anpassar till
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos +581 000 kr)

2 281 000

Sjuksköterskor inför flexklocka

250 000

Ej verkställt

Ökade intäkter för omsorgsavg

1 020 000

Pågående, verkställt på helår

92 000

Rehab ej sommarvikarie

100 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019

100 000

Utdragsbestyrkande
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4 970 000

4 265 000

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen

446 313

verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos -125 000 kr)

Se över inköp av livsmedel och
transport

200 000

Ej verkställt, ny organisation ej
satt

Oregistrerad frånvaro

90 000

Minskad sjukfrånvaro 1,0 %

1 000 000

Effektivisering:

1 736 313

Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr)

23 257 596

Verkställs på helår, jan-mars
minskning med 0,6 % ( 600
000 kr)

321 313

600 000

921 313
14 200 669

Utbildningsnämnden planerar åtgärder på Norra området och leder till en effektivisering på en tjänst till hösten, vilket motsvarar cirka 270 tkr. Fler effektiviseringar är
under framställande. Det är dock beroende av inflyttningarna av elever med särskilda behov. Södra området planerar också en mindre personalminskning till höstterminen.
Centrala barnomsorgen planerar för ett ökat samarbete under sommaren för att
minska vikariebehov. Viktoriaskolan minskar elevantal till hösten vilket ger en klass
mindre och därmed minskade personalkostnader.
Dagens sammanträde
Vid mötet diskuteras olika poster och varför inga åtgärder noterats när överskridande redovisats.
Protokollsanteckning
”Efter revisorernas anmärkningar kring kommunstyrelsens bristande uppsiktsplikt
2018 förväntar jag mig att fler kommunstyrelseledamöter – och inte minst ordföranden – är alerta på budgetöverskridanden inom olika verksamheter.
Det är främst på fastighetssidan jag ifrågasätter styrning, uppföljning och ekonomiskt ansvar. Vi kan läsa att ”Planering och projektering av fler hyresfastigheter i
Borgholms kommun” är på gång, men ledningen kunde inte svara på frågan om detta innebär att fler hyresfastigheter planeras än vad som redan är beslutat. Och inte
heller varför man har börjat projektera icke beslutade projekt.
Sedan kan vi läsa att ”Fastighetskostnader är högre än budgeterat” samt att ”Hyreskostnad för Kamelen är också en bidragande orsak till underskottet”. Moderaterna
yrkade redan 2017 att kommunen måste lämna Kamelen som tidigare planerat/lovat
och nu drygt 2 år senare har vi fortfarende hyreskostnader till årets slut. Väldigt dålig
planering tycker vi och slöseri med skattepengar.
Uppföljningen visar att två konto kopplade till kommunens fastighetsförvaltning redan efter mars dras med stora underskott: Fastigheter (-843 000 kr) och Fastighetsfunktion (-481 000 kr), samt att ”Inga åtgärder är planerade i dagsläget”.
Justerandes sign
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Vi vill återigen påpeka att överföringen av kommunens fastigheter från BEAB till
kommunen skulle vara ”kostnadsneutral”. Det verkar inte vara det. Alls.
Viktigaste fråga nu: Varför är inga åtgärder planerade för att få verksamheten att
hålla budget?
Moderaterna i kommunstyrelsen - Marcel van Luijn, Carl Malgerud”
Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/216 007 KS

Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens ekonomiska situation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna åtgärdsplanen.

att

uppmana socialnämnden att kvartalsvis redovisa uppföljning av resultatet av
åtgärdsplanen till kommunstyrelsen.

Det noteras
- att de av styrelsen 2019-03-26 § 39 beslutade månadsuppföljningarna mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott för uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärder för att uppnå en budget i balans,
redan påbörjats.
Ärendebeskrivning
Revisorerna framförde i skrivelse 2018-09-18, ställd till kommunstyrelsen och socialnämnden, önskemål om att få svar från socialnämnden och kommunstyrelsen senast 30 november 2018 där nämnden och styrelsen redogör för vad de avser att göra för att skapa balans mellan socialnämndens ekonomiska förutsättningar och den
verksamhet som ska bedrivas.
Av skrivelsen framgår att revisorerna i samband med avlämnande av revisionsberättelsen för år 2017 till kommunfullmäktige bedömde bland annat att socialnämnden inte bedrivit sin verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, samt att
kommunstyrelsen inte bedrivit sin uppsiktsplikt tillräckligt aktivt.
Revisorerna har under innevarande år tagit del av nämndens ekonomiska uppföljning. De har noterat att det prognosticerade underskottet för år 2018 uppgår till minus 18,7 mkr i uppföljningen som redovisades i nämnden 2018-08-29 § 94. I samma
protokoll redovisas åtgärder som ska vidtas. Revisorerna noterar att det inte finns
någon beräkning på vad dessa åtgärder ska ge för ekonomisk effekt. De bedömer
att det är mer eller mindre omöjligt för nämnden att vidta åtgärder som skulle göra
att nämnden klarar att hålla sig fullt ut inom den budgetram som fullmäktige beviljat
för år 2018, även efter det att fullmäktige beviljat ett tilläggsanslag på 12 mkr 201809-17.
Revisorerna bedömer att socialnämnden och kommunstyrelsen behöver ta fram en
konkret åtgärdsplan för hur nämndens ekonomiska situation ska hanteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade 2018-10-09 § 293
- socialnämnden att ta fram konkret åtgärdsplan för att få en budget i balans inför
beslut i kommunstyrelsen.
- kommunchefen att sammanställa åtgärder för kommunstyrelsens del i ärendet.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-09-18 revisorerna
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 293
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 233.
Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från socialchefen med förslag till åtgärdsplan (behandlad politiskt av socialnämnden och översänd till revisorerna november 2018).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02 § 76 överlämnar åtgärdsplanen till
kommunstyrelsen för beaktande.
Socialförvaltningens bedömning
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen har en hög nettokostnadsavvikelse jämfört med riket
vilket indikerar att verksamheten inte är kostnadseffektiv. En organisationsförändring
genomförs där verksamheten minskar antalet personal, verksamheten ändrar även
arbetssätt för att bättre kunna möta individernas behov på hemmaplan vilket är en
mycket mer kostnadseffektiv lösning än att placera individerna externt. Nya rutiner
gällande hanteringen av externa placeringar både inom hem för vård och boende
och inom familjehem arbetas fram för att kunna sänka kostnaderna om det visar sig
att en extern placering av en individ är nödvändig.
Dyra externa hyresavtal avslutas och verksamheterna flyttas till egenägda lokaler.
Även en översyn av sociala kontrakt genomförs för att få så många individer som
möjligt att själva stå på sina egna hyreskontrakt i stället för att förvaltningen står som
ansvarig.
Försörjningsstödets kostnader har ökat under 2018 och med tanke på att prognosen
visar en fortsatt ökning framåt kommer förvaltningen satsa på att digitalisera ansökningarna vilket frigör tid för handläggarna som i stället kan arbeta för att få ut individerna i sysselsättning. Uppstartandet av ett återbruk där många av de individer som
har eller riskerar att hamna i försörjningsstöd kan få sysselsättning ger en stor effekt.
Omsorgen om funktionsnedsatta
Inom omsorgen om funktionsnedsatta har arbetet med att ställa om och förbereda
för att kunna verkställa och utföra stöd och insatser på hemmaplan resulterat i att
förvaltningen har kunnat avsluta externa placeringar vilket ger effekten av god och
nära omsorg och stöd så nära hemmiljön som möjligt. Översikt och genomlysning av
avtal ger följder av att vi kan samlokalisera verksamheterna och bedriva liknande
verksamhet fast med bättre effektivitet och resursanvändande.
Äldreomsorgen
De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. Statistik visar
hur många invånare samt hur stor andel av det totala invånarantalet som har hemtjänst eller bor på särskilt boende idag. Prognosen framtill år 2026 baseras på att
andelen av totalen är oförändrad.
Övergripande socialförvaltningen
Effektiviseringarnas summa redovisas med helårseffekt. Flera av effektiviseringarna
har redan påbörjats och beräknas ge fullt utfall kommande år. En anledning till att alla effektiviseringar inte beräknas ge fullt utfall redan nästa år beror på kontrakt- och
Justerandes sign
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avtalsskrivningar. Det är även avgörande att de egenägda lokalerna färdigställs för
att kunna bedriva verksamheterna ändamålsenligt och mer kostnadseffektivt.

Individ- och familjeomsorgen
4 tjänster Individ- och familjeomsorgen
Uppsägning av avtal Markgatan
Tomhyror Markgatan och Äpplerum
Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd
Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd
Översyn externa placeringskostnader
Översyn av egna familjehem
Avsluta sociala kontrakt
Effektivisering:
Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum
Samlokalisera Daglig verksamhet
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian
Flytta Klinta korttid till nya lokaler
Hemtagning/avslut extern placering 190630
Fördela resurser efter behov
Uppsägning av tidningsprenumerationer
Effektivisering:

156 000
169 379
240 000
202 412
1 525 153
3 800 000
41 000
6 133 943

Äldreomsorgen
Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel
Sjuksköterskor inför flexklocka
Ökade intäkter för omsorgsavgifter
Rehab ej sommarvikarie
Effektivisering:

2 000 000
1 700 000
250 000
1 020 000
100 000
4 970 000

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen
Se över inköp av livsmedel och transport
Oregistrerad frånvaro
Minskad sjukfrånvaro 1,0 %
Effektivisering:
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr)

Skickas till
Socialnämnden
Revisorerna
______________

Justerandes sign

Summa besparing (kr)
3 302 882
259 060
121 972
3 600 000
656 307
1 885 720
504 800
86 600
10 417 341

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/216 007 KS

Upplysning om rådande budgetavvikelse, socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga socialnämndens upplysning om avvikelse från fastställd budgetram
med beaktande till handlingarna.

att

uppmana socialnämnden att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
återkomma med begäran om tilläggsbudget i god tid om nämnden vid kommande budgetuppföljning anser att avvikelsen kvarstår.

Det noteras att
- de av kommunstyrelsen 2019-03-26 § 39 beslutade månadsuppföljningarna
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott för
uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärder för att uppnå en budget i
balans, redan påbörjats, samt dels
- att socialnämnden med anledning av avvikelsen gett socialchefen i uppdrag att
redovisa konsekvensanalys med åtgärdsplan.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2019-03-27 § 27 i samband med behandling av nämndens
budgetuppföljning beslutat att upplysa kommunstyrelsen om rådande budgetavvikelse.
Nämndens budgetuppföljning för februari visar en avvikelse på 1,0 mkr samt förvaltningens helårsprognos som vid sammanträdet uppgick till minus 5,2 mkr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens 2019-03-27 § 27 att
- godkänna budgetuppföljningen.
- på grund av avvikelse från fastställd budgetram upplysa kommunstyrelsen om rå
dande budgetavvikelse. med Budgetuppföljning februari 2019.
- uppdra till socialchefen att redovisa en konsekvensanalys med en åtgärdsplan.
Socialnämndens bedömning
Vid socialnämndens sammanträde 2019-03-27 informerar ekonom My Nilsson att
förvaltningen uppvisar en avvikelse på minus 1,0 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är
högre än budgeterad ram. Kostnaden för hemmaplansinsatser som genomförs av
verksamheten stöd och insatser har också varit betydligt högre under perioden än
vad budgeten tillåter. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket
bidrar till verksamhetens totala avvikelse.
Hemtjänsten har haft färre hemtjänsttimmar än budgeterat för perioden men inte anpassat personalresurserna efter behovet samt haft höga sjuklönekostnader vilket
förklarar verksamhetens negativa avvikelse. Särskilt boende haft flertalet tomma
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat och
extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för perioden vilket
beror till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram. Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
Förvaltningens helårsprognos uppgår till minus 5,2 mkr. Prognosen baseras på att
de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att
minska avvikelsen.
Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen
av året. En extern placering inom Omsorgen om funktionsnedsatta har förlängts
med 61 dagar vilket innebär en ökad kostnad om 0,5 mkr som inte ryms i budget.
Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan
kommer leda till en ökad kostnad. Särskilt boende och integrationsverksamheten
förväntas uppvisa ett överskott vilket genererar en lägre avvikelse för förvaltningen
totalt.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/274 049 KS

Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 3,5 mkr för Etapp 1A ur befintlig investeringsram ”hamnar”.

att

anvisning av medel för Etapp 1B (1,5 mkr) behandlas under hösten efter uppföljning av återstående medel i budget.

att

övriga etapper arbetas in i kommande budgetarbete.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-30 § 198 efter begäran från Borgholm Energi
att anvisa 315 tkr till projektering av pirområdet då det av bolaget bedömts innebära en säkerhetsrisk att beträda piren.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2018-12-11 § 250 att anvisa 1,75 mkr från
driftbudget 2018 för att trygga säkerheten gällande piren i Borgholms yttre hamn.
I tjänsteskrivelse redogör ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg att
pirområdet endast blivit avstängd men att inga ytterligare åtgärder ännu har påbörjats, varför förslag på större åtgärder presenteras för att säkerställa piren innan
sommarsäsongen 2019.
Av skrivelsen framgår förslag att dela upp projektet i etapper med utgångspunkt
från de utförda besiktningarna och utredningarna samt den statusbedömning som
Adebrants Ingenjörsbyrå lämnat, daterad 2018-10-01. Prioritetsordning är säkerhet
först men med ett långsiktigt hållbart och genomtänkt slutresultat som målsättning.
Åtgärderna enligt förslaget delas in i etapper.
Etapp 1 - våren 2019 och hösten 2019 - med genomförande vår och försommar
2019 innebär att den nya brygganläggningen utmed pirens hamnsida fram till tankanläggningen i sin konstruktion följer de tidigare hamnanläggningarna kommunen
har anlagt i Stora Rör samt vid Vedkajen och Societetsbryggan i Borgholms inre
hamn. Målsättning är att hamnmiljön ska vara en inbjudande, ändamålsenlig och
tillgänglighetsanpassad mötesplats för båtgäster och övriga besökare i hamnen.
Den öppna vattenytan väster om tankanläggningen stenfylls och övergjuts med betong. Nuvarande betongyta väster om bryggan grävs upp och återanvänds i stenfyllningen väster om tankanläggningen och ny betongplatta anläggs.
Etapp 2 - våren 2020: Öster om och mot restaurangen anpassas hamnen för fartygstrafik med ny spontad kant med betonggjuten krönbalk. Detta ger möjlighet att
ta emot större fartyg från marinen, kustbevakning, segelfartyg och yachter. Det ger
också en möjlighet att fortfarande kunna ta emot mindre fordonsfärjor och lastfartyg
i händelse av att ett sådant behov skulle uppstå, en form av beredskapshamn helt
enkelt.
Justerandes sign
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Sjösättning och upptagning/bärgning av båtar med hjälp av mobilkran kommer att
kunna utföras på ett säkert sätt med denna lösning. Idag är det mycket tveksamt
om kajen håller för sådana belastningar. Kajkanten säkras med denna insats mot
den risk för utras som nu föreligger endast några meter från restaurangen.
Etapper och beräknade kostnader presenteras nedan med hänvisning till kajindelningen i Ingenjörsfirma Adebrants statusbedömning.
Etapp 1A - våren 2019
Kajdel 3-4
Rivning befintlig brygganläggning, sten utfyllnad, montering ny krönkant samt nytt
betongdäck.
3 500 000:Etapp 1 B - hösten 2019
Pålning och montering av nya bryggan.
1 500 000:Etapp 2 - våren 2020
Kajdel 5-6
Ny stålspont inkl. offeranoder med betonggjuten krönbalk.
1 450 000:Etapp 3 - sensommar 2020
Pirhuvud
Ny stålspont inkl. offeranoder med betonggjuten krönbalk och däcköverbyggnad.
1 550 000:Etapp 4 - hösten 2020
Kajdel 2
Montering offeranoder samt reparation av stålspont.
250 000:Etapp 5 - våren 2021
Kajdel 7
Montering offeranoder.
500 000:Etapp 6 - hösten 2021
Förstärkning av stenskoning mot sundet.
I första hand sten från övriga byggprojekt och bergskrotstippar.
Transport och utläggning.
500 000:Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 198, anvisning av 315 tkr till projektering pirområdet yttre hamnen.
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 250, anvisning 1,75 mkr.
Tjänsteskrivelse 2019-03-22 med förslag att Etapp 1A och 1B finansieras genom
omdisponering av budget avsedda för hamnprojekt 2019-2020. Medel anvisas för

Justerandes sign
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Etapp 1A (3,5 mkr) ur befintlig investeringsram ”hamnar” och Etapp 1B (1,5 mkr)
genom utökad ram för investeringsbudget ”hamnar” samt att övriga etapper arbetas in i kommande budgetar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 80 med förslag.
Bedömning
Borgholms yttre hamn och dess tekniska status har diskuterats och tagits upp i ett
flertal hamnutredningar det senaste decenniet. Borgholms yttre hamns historia som
hamn för nyttotrafik har till att idag användas till gästhamn samt några fasta platser
för Borgholms Båtklubb.
Yttre hamnen är ett viktigt område för rekreation för såväl bofasta som besökare
och den gamla vänthallen är idag en välbesökt restaurang som drivs av två unga
entreprenörer. Besök från kryssningsfartyg tas emot vid såväl yttre hamnen som
vid Societetsbryggan. Hamnen är godkänd av Transportstyrelsen för angöring med
tenderbåtar. Strand hotell driver en tank- och miljöstation vilket måste säkras och
beaktas i ett framtidsperspektiv.
I yttre hamnen har kommunen ställplatser för husbilar som är öppen året runt, Totalt antal husbilar per år är drygt 3000 och ger en intäkt på cirka 450 000 kronor till
kommunen. De senaste årens utveckling och satsning på inre hamnen med Vedkajen, Societetsbryggan, hamnens gångstråk och parkmiljöer anger en linje som att
arbeta vidare med vid utvecklingen av yttre hamnen. De nya bryggorna är både till
funktion och tillgänglighet, och gestaltning en lyckad satsning.
Nu är det 2019, ett nytt år med ny budget och sommaren närmar sig med allt vad
det innebär. Projektet kommer i dagarna att lämnas över till kommunen för fortsatt
projektering och åtgärd. Därför håller en plan på att arbetas fram i samarbete med
ekonomi- och fastighetsavdelningen, tillväxtenheten, miljö- och byggnad, Borgholms båtklubb, Adebrants Ingenjörsbyrå samt övriga berörda parter.
Eftersom sommarsäsongen närmar sig med stormsteg så är det kort tid för att
komma igång med de mest akuta åtgärdena. Men med de förberedelser som redan
är gjorda finns det fortfarande möjlighet att hinna med första etappen till 1 juli, förutsatt att det finns ekonomiskt utrymme för detta.
För att det ska lyckas med detta behöver uppstart ske i början av april.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Borgholm Energi AB – för kännedom
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/89 430 KS

Begäran om anvisning av medel; renhållning och naturvårdande åtgärder Societetsparken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 62 tkr till renhållning och naturvårdande åtgärder i Societetsparken
från konto 1010-2204.

Ärendebeskrivning
För att komma till bukt med det stora antalet fåglar som nattetid söker sig Societetsparken och angränsande område har en offert inhämtats för olika trädvårdsåtgärder. Dessa åtgärder är dels att fälla en stor död alm samt beskärning av kastanjeträd. Kommunen har på prov glesat ut ett träd vilket lett till att fåglarna sökt sig
andra träd.
Beslutsunderlag
Offert.
Tjänsteskrivelse 2019-04-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 85 med godkännande av åtgärder
och begäran om anvisning av medel.
Bedömning
Det noteras att eventuella åtgärder bör påbörjas omgående.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/98 043 KS

Återinföra sommarkortet 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

införa sommarkort under år 2019 för ungdomar mantalsskrivna i Borgholm
från årskurs sex till och med gymnasiet.

att

anvisa 209 tkr. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram 2019.

Ärendebeskrivning
I skrivelse inkommen 2019-04-11 efterfrågar politiker i utbildningsnämnden möjligheten att kommunstyrelsen återinför sommarkortet för år 2019 för mantalsskrivna
ungdomar i Borgholm upp till och med gymnasiet.
Av skrivelsen framgår att kortet blev en succé 2018, då ungdomen lärde sig att åka
kollektivt, gav större möjliggörande och utbud av sommarjobb.
Önskemålet är att sommarkortet ska gälla från vecka 24 till och med vecka 33.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-04-11.
Tjänsteskrivelse 2019-04-30.
Bedömning
Enligt uppgift 2019-04-30 från Kalmar Läns Trafik uppskattas kommunens kostnad
att återinföra sommarkortet 2019 till 209 tkr.
Finansiering vid ett återinförande får belasta kommunstyrelsen budgetram 2019.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till förslaget.
Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på
förslaget, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar ja. Den
som avslår förslaget röstar nej.

Justerandes sign
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Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Ulf Norlin (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)
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Nej-5
Lars Lindqvist (SD)
Annette Hemlin (FÖL)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

Därmed bifalls förslaget
Protokollsanteckning
I handlingarna till dagens KS bifogas en skrivelse från representanter för S, C och V
där vi politiker uppmanas att återinföra sommarlovskortet för ungdomar, bl a med orden “Svik inte löftena till Sveriges unga, ta kostnaden.”. Inför mötet ställer vi oss frågande då vi varken har gett några sådana löften eller fått någon information om vilka
kostnaderna det är som vi ska ta. Vi läser också om succén med det populära sommarlovskortet, men kan inte se någon källa eller några uppgifter som styrker detta.
På vilket sätt blev det en succé i Borgholms kommun? Hur många sommarkort delades ut? I vilken utsträckning nyttjades dessa och på vilka sträckor? På vilket sätt blir
det jämlikt? Hur fungerar det för ungdomar som bor i de norra eller östra kommundelarna? Är det lika förmånligt/jämlikt för dem? Kan de tacka ja till ett sommarjobb i
Kalmar t ex och nyttja kollektivtrafiken? Eller är det mest förmånligt för dem som bor
från Köpingsvik och söderut?
Många frågor utan svar!
Motiveringen “Unga väljare är också viktiga!” är lite populistisk. Ärligt talat, vi tänker
absolut på de unga, inte för att de är just unga väljare utan för att de är unga medborgare i vår kommun. Vi tänker alltså mer på dem än på oss själva som parti.
Vi har tidigare sökt stöd för pendlingstrafik så att elever som bor i de norra kommundelarna ska kunna pendla till och från Kalmar. Detta efter vädjan från föräldrar som
tvingas bekosta boende i Kalmar för sina gymnasieungdomar. Utan framgång.
Vi har stött Moderaternas motion ”Att undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans upptagningsområde”. Även detta efter vädjan från föräldrar. Utan framgång.
Senast på dagens KS yrkade vi på att bifalla Per Lublins motion om “Återför årskurs
6 till mellanstadiet”, just för att föräldrar och personal bett oss om att göra det. Likadant vid ett medborgarförslag i samma ärende. Även detta utan framgång.
Som sagt, vi bryr oss om de unga.
Men ännu en gång fick vi ekonomiskt underlag i sittande möte, skrivelse är dåligt
underbyggd så vi vet inget om efterfrågan och har inte fått några önskemål från vare
sig föräldrar eller ungdomar om att driva frågan. Vi kan därför inte säga ja till att avsätta 209 tkr till sommarkort när vi däremot vet hur stora behoven är inom andra områden.
Framtid Öland -Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”
Justerandes sign
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Reservation
Marcel van Luijn (BILAGA 1)
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden
Kommunchefen för beställning
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/45 045 KS

Borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Borgholms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 juni
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Borgholms kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Borgholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att

Borgholms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borgholms
kommun den 22 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

att

Borgholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borgholms
kommun den 22 september 2011, vari Borgholms kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att

utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
”Regressavtal” med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, ”Garantiavtalet”. Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor
vikt för Kommuninvests verksamhet.
Borgholms kommun undertecknade Regressavtalet och Garantiavtalet den 22 september 2011. Dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom
denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest.
Tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 88.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering återremiss; slutrapport Sveriges Bästa Äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

skicka tillbaka det kompletterande beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande innan behandling i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 3 den redovisade slutrapporten till
kommunchefen för att komplettera beredningens slutrapport med kostnader per
förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag och en prioritering av förslagen med
tidsplan.
Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin
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.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 med återremiss till kommunchefen.
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Först och främst vill förvaltningen framhålla att rapporten är välskriven och att
många konkreta och bra förslag lämnas i den. För att underlätta den fortsatta hanteringen av förslagen har ledningsgruppen analyserat rapporten och kommunchefen föreslår härefter vissa korrigeringar och förtydliganden av förslagen i rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Genomgående bör kommunala beslut hålla sig till vedertagna styrprinciper. Fullmäktiges uppdrag är att slå fast vad som ska uppnås medan kommunstyrelsens
och nämndernas är att besluta om vad som ska göras för att uppnå fullmäktiges
beslut. Detta innebär att kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnder och styrelse
som i sin tur ger uppdrag till förvaltningen att verkställa besluten. Därför formuleras
besluten om så att uppdragen ges till styrelsen och nämnderna.
Ett försök har även gjorts att prissätta de olika förslagen så att det tydligt framgår
att det kommer behövas avsättas tid för att få bra beslutsunderlag. Samtidigt ska
kommunfullmäktige beakta att förslagen ska ställas mot andra prioriterade politiska
områden vid kommande budgetbehandlingar.
Vad gäller eventuella kvalitetseffekter är flera av förslagen svåra att bedöma eller
av politisk karaktär varför enbart vissa övergripande reflektioner görs.
Förslagen under punkten boende/boendemiljö
De första fyra punkterna under denna rubrik bör utifrån ett styrningsperspektiv
lämpligen slås samman till en. Vad gäller kommunens äldreboenden så har beredningen konstaterat att fler platser behövs och att befintliga boenden generellt är i
stort behov av upprustning och behöver i vissa ersättas av moderna funktionella
boenden. I äldreboendestrategin bör självklart utemiljön beaktas. Därför föreslås
det sista förslaget om att utreda och projektera ett pilotprojekt liknande ”framtidens
trädgårdar” genomföras härefter.
Det är dock viktigt att poängtera att framtagande av en äldreboendestrategi inte får
försena arbetet med att modernisera och skapa fler platser på våra boenden.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
350 tkr i form av lönekostnader.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

1. att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd
med socialnämnden ta fram en tydlig äldreboendestrategi med tillhörande plan som ska
utgå från beredningens arbete och innehålla
bland annat följande: befolkningsutveckling,
platsbehov, befintliga kommunala boenden,
status och renoveringsbehov, behov av nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller samt att vi möter behoven inom exempelvis
5, 10 respektive 20 års framförhållning.

1. att uppdra till fastighetsavdelningen att
ta fram en tydlig äldreboendestrategi och
tillhörande plan som ska utgå från beredningens arbete och innehålla bland annat
följande: befolkningsutveckling, platsbehov,
befintliga kommunala boenden, status och
renoveringsbehov, behov av nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller Att
vi möter behoven inom exempelvis 5, 10
respektive 20 års framförhållning. Redovisas till KS 2020-01-29.

Förslag till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige senast inför behandlingen av 2021
års budget och en avrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Behovet av en tydlig och samlad strategi bedöms vara stort då detta är kommunens största verksamhet. Förvaltningen arbetar, efter
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2. att uppdra till tillväxtenheten att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och
därefter ev. detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till
grund för äldreboendestrategin som är ett
långsiktigt styrdokument. Det är viktigt att
inventeringen görs geografiskt med hela
kommunen i fokus. Närhet till service är
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uppdrag av kommunstyrelsen, för närvarande
med att ta fram en lokalförsörjningsplan för
2019 – 2025. Planen ska bland annat redovisa
ovanstående uppgifter och innehålla förslag till
åtgärder för att förbättra standarden på befintliga äldreboenden och förslag till hur ytterligare platser kan skapas. Planen ska presenteras
med förslag till beslut i kommunstyrelsen under hösten och presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet 19/20.
För att få fram fullgoda beslutsunderlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 200 tkr.
2. att uppdra till kommunstyrelsen att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett
första steg och underlag till ett större projekt
med inspiration från Västerås “Framtidens
trädgårdar.
Förslag till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige senast inför behandlingen av 2021
års budget och en avrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att skapa goda utemiljöer bör ingå i arbetet
med att ta fram en äldreboendestrategi då utevistelse är viktigt för vår äldre och sjuka. För
att få fram fullgott beslutsunderlag beräknas
kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till
50 tkr.
3. att socialnämnden aktivt ska verka för privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för
att klara framtida behov. Nämnden ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad gäller hemtjänsten, särskilda boenden och demensboenden. Dessa krav ska gälla den egna verksamheten och eventuellt intresserade privata företag. Intraprenad ska uppmuntras.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Detta är ytterst en politisk fråga dock kan upplysas om att offentlig service numera generellt
håller minst samma kvalitet och pris som privata aktörer. För att få fram fullgoda underlag
beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 100 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

betydelsefull. Redovisas till KS 2019-06-25
3. att uppdra till tillväxtenheten att främja
möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter. Redovisas till
KS 2019-09-24
4. att uppdra till socialförvaltningen att
sammanställa en kravlista inför ev. upphandling av byggandet av nya särskilda boendeplatser.
Kvalitetskriterier som är viktiga för vår kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga behovet); krav
på utemiljö; m.m. Redovisas till KS 201909-24
5. att socialförvaltningen aktivt verkar för
privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen
ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för att klara framtida behov. Socialförvaltningen ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad gäller hemtjänsten, särskilda
boenden och demensboenden. Dessa krav
ska gälla den egna verksamheten och
eventuellt intresserade privata företag.
Intraprenad ska uppmuntras.
6. att uppdra till fastighetsförvaltningen att
inventera våra befintliga boendes utemiljöer
som ett första steg och underlag till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens
trädgårdar”. Redovisas till KS 2019-06-25
7. att uppdra till socialförvaltningen under
2019 att ta fram underlag inklusive budget
för att genomföra ett pilotprojekt liknande
“Framtidens Trädgårdar” på ett lämpligt SÄBO i kommunen. Målet är att utveckla
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer
och arbetsformer som stimulerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra
mer utevistelser med aktiviteter och mer
möjlighet till självständighet exempelvis
tack vare sensorer.
Redovisas till KS 2019-12-17
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Förslagen under punkten vård/omsorg
Vad gäller den första punkten att inte använda oss av ”brukare” så är detta ett vedertaget begrepp inom Sveriges kommuner. Begreppet används inte i kontakten
med verksamhetens målgrupp. Därför anser förvaltningen att denna justering enbart riskerar leda till begreppsförvirring för verksamheten.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
1 310 tkr (alternativt 1 110 tkr om frivilliga krafter engageras) per år i ökad driftsbudget samt minst 50 tkr i form av lönekostnader.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

4. att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta
en tjänst som äldrekonsulent med bl.a. dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster,
taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i
folkhälsorådet; planera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social
gemenskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet.
Tjänsten föreslås läggas i kommunledningsförvaltningen då den riktas mot medborgarna i allmänhet.

8. att föreslå kommunfullmäktige att vi i
Borgholms kommun inte använder oss av
termen brukare och ge i uppdrag till socialförvaltningen att termen byts ut. Förslaget
är att det ersätts med omsorgstagare
och/eller hemtjänsttagare.

Medel för ändamålet övervägs i budgetarbetet för 2021 års ramar.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
En heltidstjänst beräknas kosta ca 550 tkr
inklusive PO-pålägg per år. Förvaltningen är
tveksam till om detta leder till en kvalitetsförbättring som står i paritet med kostnaden då
flera av uppgifterna hanteras av verksamheten idag.
5. att uppdra till socialnämnden att under
2019 ta fram en tydlig och lättförståelig informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut till alla från 75 år samt
årligen ska ut under äldreveckan.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Information om verksamheten behövs och
förvaltningen delar uppfattningen att tryckt
information än så länge passar alla i målgruppen. Att utarbeta, trycka och distribuera
broschyren uppskattas till ca 100 tkr exklusive arbetstid.
6. att uppdra till socialnämnden att planera ett
pilotprojekt i norr med gruppgymnastik för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9. att uppdra till kommunchefen att tillsätta
en tjänst som äldrekonsulent med bl.a.
dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala
tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta
med i folkhälsorådet; planera individuella
val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet
och social gemenskap genom samordning
med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under kommunledningen och riktas mot medborgarna i
allmänhet.
Samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta medel från 2020.
10. att uppdra till kommunikatör i samarbete med socialförvaltningen att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms
kommun som skickas ut till alla från 75 år.
Vi har alldeles för stor del äldre som inte är
digitala ännu. Information efterfrågas, den
ska vara tydlig och lättförståelig. Senast
2019-03- 31 (Färdig/leverans till äldreveckan, v 16)
11. att uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att genomföra pilotprojekt
med gruppgymnastik för hemtjänsttagare 2
gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras
fysiskt och det blir ett socialt sammanhang,
ett förebyggande arbete för att hålla våra
äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar
hemma. Hemtjänsttagarna använder vid
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hemtjänsttagare 2 gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett socialt
sammanhang, ett förebyggande arbete för att
hålla våra äldre friska och att de kan fortsätta
bo kvar hemma. Hemtjänsttagarna använder
vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras det i övriga
hemtjänstområden.
Medel för ändamålet övervägs i 2021 års budgetarbete.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att arrangera aktiviteter är av godo för att bryta isolering och motion är viktigt och leder till
ett friskare liv. De direkta kostnaderna att anordna gruppgymnastik vid dryga 100 tillfällen
inom ramen för pilotprojektet uppskattas till ca
200 tkr om det inte utförs av ideella krafter.
Eventuella minskade kostnader till följd av aktiviteten har inte beräknats.
7. att uppdra till kommunstyrelsen (kultur- och
fritidsutskottet) att, i samband med översyn av
regler för bidrag till föreningar och organisationer, ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen
att beakta medel om 50 tkr från och med 2020
års budget.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen tycker att detta är ett bra initiativ
som kan leda till att fler vill aktivera sig och
minskar risken för isolering. Utöver arbetstiden
vid pågående översyn av bidragsregler avsätts
årligen 50 tkr.
8. att uppdra till socialnämnden att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat
så att det finns två rätter att välja mellan samt
utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser ska föreligga inför 2021
års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen tycker att detta är ett bra förslag
och det leder till ökad valfrihet vilket kommer
efterfrågas av allt fler. Vad gäller eventuell
ökad kostnad får vi avvakta utredningen. Dock
kommer utredningen att kosta ca 50 tkr i form
av arbetstid.
9. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) att se över möjligheterJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om
resultatet är gott implementeras det i övriga
hemtjänstområden.
Samt uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att redovisa projektplan samt
budgetförslag till KS 2019-03-26. Den föreslagna planen beaktas i budgetberedningens arbete för 2020.
12. att uppdra till kultur- och fritidsutskottet
att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för
äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen att avsätta 50 000 kr från och med
2020. Rapporteras till KS 2019-06-25
13. att uppdra till socialförvaltningen att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller
val av mat så att det finns två rätter att välja
mellan samt utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till KS
2019-04-30
14. att uppdra till socialförvaltningen (att ge
uppdrag till äldregruppen) att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på
boendena och träffpunkterna. Rapporteras
till KS 2019-09-24
15. att ge i uppdrag till socialförvaltningen
att tillgodose personalen i hemtjänsten med
kunskap och inspiration för att laga mat
hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är
en utbildning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019. samt
uppdra till budgetberedningen att avsätta
50 000 kr från och med 2020.
16. att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att ta kontakt med ICA Öland för att tillsammans informera mer om det hemsändningsbidrag som finns idag och som bör
kunna utföras även på östra Öland.
17. att ge socialförvaltningen i uppdrag att
identifiera ytterligare lämpliga orter utöver
de befintliga för träffpunktsverksamhet för
våra äldre, med möjlighet att umgås och
äta mat tillsammans. Möjliga platser är t.ex.
Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka.
En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kommunikationer till träff-
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na att utveckla måltidsmiljöerna på boendena
och träffpunkterna. Avrapportering ska ske till
kommunstyrelsens senast i december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Bra måltidsmiljöer är viktigt men att utveckla
våra befintliga är självklart behäftat med kostnader som får beaktas när de skarpa förslagen kommer. Vid nybyggnation beaktas detta i
kravspecifikationer inför upphandling.
10. att uppdra till socialnämnden att tillgodose
personalen i hemtjänsten med kunskap och
inspiration för att laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som heter för “Mat på
20 min” som är en utbildning för personal inom
hemtjänsten. Medel för ändamålet ska beaktas i 2021 års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Utöver arbetstid för personalen och eventuella
vikarier för genomförande av kompetensutvecklingen innebär förslaget en årlig kostnad
om 50 tkr.
11. att uppdra till kommunstyrelsen att utöka
och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och undersöka möjligheterna att
utföra hemsändning även på östra Öland.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Hemsändning av varor gör att fler kan bo kvar
i sina bostäder. Hemsändningsbidrag kostar
kommunen idag ca 110 kr/hushåll och vecka.
Bidraget omfattar endast butiker utanför tätorten. Bidrag betalas ut vid leverans till personer
över 75 år och/eller funktionshindrade kommuninvånare som bor utanför tätorterna.
12. att uppdra till socialnämnden att identifiera
ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga
för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med
möjlighet att umgås och äta mat tillsammans.
Möjliga platser är t.ex. Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten.
Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen
senast i december 2019.
13. att uppdra till socialnämnden i samarbete
med utbildningsnämnden att utarbeta övergripande ramar för aktivitetsprojekt för att främja
generationer i samverkan med en kostnad av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

punkten. Förslag lämnas till KS 2019-09-27
18. att uppdra till socialförvaltningens verksamhetschef i samarbete med utbildningsförvaltningens verksamhetschef att utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt samt att uppdra till budgetberedningen
att årligen avsätta 360 000 kr (30 000
kr/boendeavdelning) som används som för
aktiviteter och för att främja generationer i
samverkan. Avdelningarna återrapporterar
årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de
boende som har genomförts.
19. att uppdra till kommunchefen att verka
för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden eftersom den som finns
idag inte fungerar bra för vår kommun som
skiljer sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
20. att uppdra till äldrekonsulent att skapa
informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med äldreveckan.
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att
behöva flytta på äldre dar är för många en
smärtsam och påfrestande situation. Det är
angeläget att öka och sprida kunskapen
om hur det kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att förebygga illabefinnande i
samband med flytten men också för att
förutse och bemöta den äldre personens
särskilda behov när det är dags att byta
boende är den grundläggande principen för
en personcentrerad vård och omsorg. Att
utgå från den äldres individuella behov och
önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre upplever flytten som
något positivt eller negativt - med andra
ord, om man upplever att man flyttar till
något eller från något.
samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta medel i budget från 2020.
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maximalt 30 tkr per boendeavdelning.
Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen
senast i februari 2020 så att förslagen kan inarbetas i budget 2021.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att arbeta med generationer i
samverkan finns och viss verksamhet finns redan men kan säkert utvecklas ytterligare. Utöver arbetstid för att ta fram övergripande ramar uppgår den årliga kostnaden till 360 tkr
med nuvarande avdelningsstruktur.
14. att uppdra till kommunstyrelsen att verka
för fungerande lösningar för kollektivtrafik på
landsbygden eftersom den som finns idag inte
fungerar bra för vår kommun som skiljer sig
mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
15. att uppdra till socialnämnden att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i
samband med den årliga äldreveckan i enlighet med beredningens slutrapport.

Förslagen under punkten personal
En bra personalpolitik är av oerhört stor vikt för att klara den kommunala servicen
nu och i framtiden. Att yrkesgrupper får lov att arbeta med det de är utbildade för
och att vi höjer statusen på våra vård- och omsorgsyrken är av avgörande betydelse för att klara framtida rekryteringar och för att våra medarbetare ska vilja vidareutbilda sig. Flera sådana satsningar planeras men fler skulle välkomnas.
Flera av förslagen under denna punkt ska enligt gällande samverkansavtal, styrdokument, medarbetarenkät med tillhörande handlingsplaner och medarbetarutbildningar redan idag hanteras av verksamheten varför de föreslås utgå.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
500 tkr i årlig driftskostnadsökning samt ett antal förslag som måste utredas ytterligare.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

16. att uppdra till socialnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen beräkna kostnaden för att avskaffa alla ofrivilliga delade turer
under 2019 så att medel för ändamålet kan
avsättas med sikte på att dessa avskaffas
senast den 31 december 2020.

21. att uppdra till socialförvaltningen att
avskaffa alla ofrivilliga delade turer till den
31 december 2020.

Övervägande och ekonomiska konsekvenser
De delade turerna har minskat och att helt
avskaffa alla delade turer och i synnerhet på
helger kommer innebära att flera tjänster beJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

22. att uppdra till socialförvaltningen att
inventera nuvarande och framtida behov
vad gäller kompetensutveckling bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutvecklingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos enhetsche-

32

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-30

59

höver inrättas.
17. att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att samverkan med de fackliga organisationerna sker på ett förtroendeskapande
sätt i enlighet med vad som framkommer i
slutrapporten.
18. att uppdra till kommunstyrelsen att under
2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden.
19. att uppdra till socialnämnden att ta fram
riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Är vällovligt förslag och skulle säkert uppskattas av flera yrkeskårer inom kommunen. Beredningen föreslår att 200 tkr avsätts årligen.
20. att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön
med fokus på bemötande, attityder och eget
ansvar. Exempelvis hur man behandlar sig
själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun
som arbetsgivare.
Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige.
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att stärka personalen med kompetensutveckling är viktigt. Idag får alla medarbetare inom
kommunen utbildning i kärnvärden och innebörden av medarbetarskapet och den föreslagna insatsen blir ett bra komplement och
en vidareutveckling för omsorgens medarbetare.

ferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov ska ligga hos förvaltningschefen.
23. att uppdra till socialförvaltningen att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. Återrapportering till KS 201908-27.
24. att uppdra till äldreomsorgschefen tillsammans med personalavdelningen att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala
arbetsmiljön med fokus på bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man
behandlar sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. Fullmäktige får årligen återrapportering om arbetet. Samt uppdra till budgetberedningen
att avsätta en pott på 500 000 kr/år under 5
år.
25. att uppdra till kommunchefen tillsammans med personalavdelningen att öka
samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och sprida det positiva
som personalavdelningen försöker åstadkomma inom kommunen. Detta för att få
delaktighet och samsyn vad det gäller att
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det egna individuella ansvaret.
26. att uppdra till personalavdelningen att
utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden. Rapporteras till KS
2019-06-25.
27. att uppdra till socialförvaltningen och
personalavdelningen ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor. Samt att uppdra till budgetberedningen att avsätta ca 200 000 kr/år
från 2020.

Förslagen under punkten digitalisering/välfärdsteknik
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
150 tkr i form av lönekostnader. Härutöver finns ett antal förslag som måste utresas/projekteras ytterligare innan vi har den totala kostnadsbilden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

21. att uppdra till socialnämnden att arbeta för
att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till
testbädd för välfärdsteknik med lämplig högskola/universitet och företag.

28. att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att arbete för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för välfärdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. En första återkoppling till KS 2019-05-28.

Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 2020.
22. att uppdra till socialnämnden att skapa ett
visningsrum med exempel på välfärdsteknik i
hemmet.
Socialnämnden ska redovisa projektplan och
kostnadsberäkning till kommunstyrelsen senast i januari 2020.
Övervägande med ekonomiska konsekvenser
Det är bra att kommunen satsar på digital
teknik för att klara framtidens omsorg. För att
få fram fullgott beslutsunderlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 50
tkr.
23. att uppdra till socialnämnden att tillsammans med utbildningsnämnden (generationer i
samverkan) skapa en årlig mässa alternativt
temadag med start under äldreveckan 2020
för att sprida kunskap om syftet med teknik för
äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Frågan måste ställas till utbildningsnämnden
så att det går att förena med läroplanen. Kostnaderna för att arrangera en mässa beräknas
uppgå i form av arbetade timmar uppgå till
100 tkr.

29. att ge i uppdrag till socialförvaltningen
att skapa ett visningsrum med exempel på
välfärdsteknik i hemmet. Att återkomma
med projektplan och kostnadsberäkning till
KS 2019-09-27
30. att ge uppdrag till socialförvaltningen
tillsammans med utbildnings- förvaltningen
(generationer i samverkan) att skapa en
årlig mässa alternativt temadag med start
under äldreveckan 2020 för att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att
informera, visa upp teknik och hjälpmedel
för äldre med stöd av eleverna.
31. att ge i uppdrag till socialförvaltningen
och e-hälsosamordnaren att utvärdera och
redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms kommun till KS. (Direktivet beräknas
redovisas senast i mars 2020.) Utifrån det
kan uppdrag om skarpare mål sättas och
det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i
Borgholms äldreomsorg arbetas fram.

24. att uppdra till socialnämnden att utvärdera
och senast i mars 2020 redovisa de konsekvenser som de kommittédirektiv om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär
för Borgholms kommun till kommunstyrelsen.
Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas fram.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att det kompletterande beslutsunderlaget ska skickas tillJusterandes sign
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baka till fullmäktigeberedningen, som äger uppdraget, före ställningstagande innan
behandling i kommunfullmäktige.
Staffan Larsson (C) och Annette Hemlin (FÖL) stöder förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut som ska ställas under
proposition.
Proposition
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen stöder förslaget att beslutsunderlaget
ska skickas tillbaka till beredning för ställningstagande innan behandling i kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning – Framtid Öland
”Framtid Öland (FÖL) initierade arbetet med “Sveriges bästa äldreomsorg” då vi såg
behovet av en politisk samsyn och ett samlat grepp om prioriteringar inom just äldreomsorgen. Ett enigt kommunfullmäktige röstade ja till förslaget och under 16 månader har arbetet med beredningen pågått. I slutet av arbetsperioden, den 7 december
2018, mejlade Sofie Loirendal (FÖL) samtliga inom beredningen med frågan “Är det
så att vår rapport ska skickas på remiss innan fullmäktige till exempelvis pensionärsråd, äldregruppen och socialnämnden för ev. synpunkter?” Hon fick inget svar!
I kommunstyrelsen 2019-01-21 presenterades en slutrapport med bland annat ett
åtgärdsförslag om 31 att-satser som alla i fullmäktigeberedningen borde ha varit fullt
delaktiga i. Att då C, som har haft två representanter i beredningen, yrkade på återremittering till kommunchefen för komplettering av konsekvenser, kostnader och prioriteringar på de att-satser som beredningen gemensamt lagt fram var förvånansvärt och beklagligt. För de flesta ärenden var tänkta att skickas vidare för att just få
svar på exempelvis konsekvenser, projektplan och kostnad. Trots 16 månaders arbete och en fråga om remissbehov kom inte frågan upp förrän beredningsgruppen
tillsammans ansåg att rapporten, dess slutsatser och föreslagna åtgärder var färdiga. S och V röstade för C yrkandet, det kändes som ett slag i ansiktet.
Att sedan vid återrapporteringen under dagens KS få motiveringen “en beredning
kan inte skicka uppdrag till förvaltningen utan det måste gå via KS” känns vagt. Det
hade lätt kunnat åtgärdats med en återremiss till beredningen i så fall. Men majoriteten genom S, C och V hade redan valt att ta ifrån beredningen dess slutarbete.
De 31 att-satserna har nu efter återremissen blivit 24. Några är sammanslagna,
några är helt borttagna och en del ändrade. Och detta skulle vi enligt tidigare KS-beslut från S, C och V skicka vidare, raka spåret till KF, utan att passera beredningen.
Hur skulle vi kunna lägga fram detta som beredningens slutgiltiga åtgärdsförslag i
KF, när det inte längre var vårt förslag?
Framtid Ölands representanter har lagt ner hundratals ideella timmar var på denna
beredning. Sofie Loirendal (FÖL) gick även en högskolekurs i ämnet. Frivilligt? Javisst, men med ett starkt intresse och engagemang som borde uppskattas. Istället
blev FÖL och M helt överkörda. Vill man döda ett politiskt engagemang så är det här
ett praktexempel på hur man ska gå tillväga. För det är faktiskt vad som har hänt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ska vi tillsätta en fullmäktigeberedning längre fram föreslår Framtid Öland att man
först och främst går igenom representanternas förväntade arbetsinsats/ansvar samt
har klart för sig hur beslutssatserna ska formuleras. Beakta att en beredning ska just
bereda ärendet, inte bara komma till möten och “tycka till”.
Framtid Öland - Annette Hemlin, Torbjörn Johansson”
Protokollsanteckning – Moderaterna
”Efter en remiss är det brukligt att synpunkter skickas tillbacka till den beredning
som ansvarar för utredningen för ev bearbetning av ändringsförslag. Det är ju beredningen som äger frågan i uppdrag från kommunfullmäktige. I detta fall har rapporten
ändrads radikalt och då kan inte beredningen stå som avsändare av förslag till kommunfullmäktige om inte beredningen äger frågan.
Därför yrkade Marcel van Luijn (M):
Att skicka det kompletterande beslutsunderlaget tillbaka till fullmäktigeberedningen
(som äger uppdraget) för ställningstagande innan behandling i kommunfullmäktige.
Vi ifrågasätter starkt kommunalrådets roll som ordförande i beredningen, samt hälften av beredningens ledamöter (som tillhör C och S) som stod bakom slutrapporten
med 31 konkreta förbättringsförslag.
Det ”kompletterande beslutsunderlaget” har manglat sönder originalet på ett sätt
som gör det väldigt svårt att greppa vad som är kvar av 16 månaders ideellt arbete
som (en del av) beredningens ledamöter har lagt ner. Inte ens Marcel som var delaktigt i allra högste grad förstår riktigt allt som har ändrats och tagits bort. Hur ska
kommunfullmäktiges ledamöter då kunna ta ställning?
Vi noterar också att många av beredningens förslag ifrågasätts utifrån den förväntade kostnaden. Det stämmer att man aldrig till 100 % vet utfallet av en åtgärd men vi
har tittat noga på omvärlden och framgångsfaktorer i andra kommuner. Dess-utom
var uppdraget att skapa Sveriges bästa äldreomsorg, inte Sveriges billigaste.
Framförallt vad gäller personalpolitik känns det lite respektlöst att ignorera det stora
arbete som beredningen har gjort med en värdefull medarbetarenkät och konkreta
förslag.
Sedan det där med politikens roll kontra tjänstemännens. Angående LOV inom
äldreomsorgen kan vi läsa att ”Detta är ytterst en politisk fråga dock kan upplysas
om att offentlig service numer generellt håller minst samma kvalitet och pris
som privata aktörer.” Detta, om någonting, är ett politiskt uttalande. Vi vill se en
faktakälla till denna information!
En del av januariöverenskommelsen mellan S, C, L och MP är att vinstdebatten nu
är över. Den politiska överenskommelsen fokuserar istället på kvalitet, lika villkor för privat och offentlig vård och omsorg och ökad valfrihet. Det vore klädsamt om Borgholms kommun respekterade detta.
Moderaterna i kommunstyrelsen - Marcel van Luijn, Carl Malgerud”
Skickas till Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg
______________
Justerandes sign
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Dnr 2019/91 291 KS

Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna föreslagen process för projektet.

att

utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektets genomförande. Utbildningsnämndens arbetsutskott adjungeras till styrgruppen.

att

uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
skolledning, personal, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen samt att anlita en extern projektledare för att hålla ihop processen.

att

uppdra till arbetsgruppen att fastställa behov och upprätta en kravspecifikation samt ett upphandlingsunderlag. I uppdraget beaktas ekonomiska ramar,
tidigare underlag, genomförda dialogmöten och erfarenheter från andra liknande byggprojekt. Arbetsgruppen ska även upprätta kravspecifikation för renoveringen av bibliotek, gymnastikhallarna och förskolan.

att

skicka ärendet till budgetberedningen för finansieringsplan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 56
- att inriktningsbeslutet vad gäller Åkerboskolan är enligt alternativ 3 vilket innebär
nybyggnation i kommunens regi och att bibliotek, sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.
- uppdra till kommunstyrelsen att besluta om budget, finansiering av projektet,
upphandlingsform och genomförande inklusive tillsättning av styr- och arbetsgrupper.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 § 56
Tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 102.
Bedömning
Då kommunstyrelsen fått i uppdrag att besluta om budget, finansiering av projektet,
upphandlingsform och genomförande med styr- och arbetsgrupper behöver nu
kommunstyrelsen ta ett antal beslut för att komma igång med projektet.
Process
Följande process föreslås:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp och uppdrar till kommunchefen att
tillsätta en arbetsgrupp. Styrgruppen bör lämpligen utgöras av kommunstyrelsens
arbetsutskott som i samråd med utbildningsnämndens arbetsutskott står för den
övergripande styrningen av projektet.
Arbetsgruppen bör bestå av representanter från skolledningen, personal, fackliga
organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen. Om så erfordras kan en
extern projektledare anlitas.
Arbetsgruppen uppdrag blir att fastställa behov och upprätta en kravspecifikation
samt ett upphandlingsunderlag. I uppdraget beaktas ekonomiska ramar, tidigare
underlag, genomförda dialogmöten och erfarenheter från andra likande byggprojekt. Arbetsgruppen ska även upprätta kravspecifikation för renoveringen av bibliotek, gymnastikhallarna och förskolan.
Härefter tas beslut om upphandlingar av kommunstyrelsen. Arbetsgruppen genomför upphandlingarna samt ger förslag till tilldelningsbeslut.
Sista steget är fatta beslut om finansiering och tilldelning av entreprenörer för projekten; renovering och nybyggnad. Ryms projekten inom budgeterade ekonomiska
ramar kan nybyggnad och renovering påbörjas enligt upprättade tidplaner.
Under projektet sker löpande en information till kommunfullmäktige. Blir projekten
väsentligt dyrare än planerat kan kommunfullmäktige behöva ta kompletterande
beslut.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Ljung (S) yrkar tillägg att ärendet skickas till budgetberedningen för finansieringsplan.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och tilläggsyrkande, som ska
ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställande på tilläggsyrkandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder detsamma.
Skickas till
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunchefen
Ekonomi- och fastighetschefen
Utbildningschefen
Budgetberedningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/94 348 KS

Fortsatt arbete vattengruppen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ledamöterna i miljö- och hållbarhetsberedningen ska utses till kommunens
vattengrupp tills vidare.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun driver sedan 2010 lokala vattenvårdsprojekt med statlig delfinansiering, så kallat LOVA-medel. Grunden är ett beslut i kommunfullmäktige att
näringsläckaget från land ska minska med 50 %, dels genom vattenvårdsåtgärder
och dels genom rådgivning och åtgärder i lantbruket, KF 2009/155-432;
KSAU 2009/16-106; KS 2010/283-269.
Genomförda, pågående och ansökta projekt, samt kommunens tillsatta Vattengrupp presenteras kortfattat nedan.
LOVA våtmarker 2010-2015/LOVA Pelnabro 2010-2011
Identifiering, projektering, markägarkontakt för att restaurera och återskapa våtmarker i kommunen och i Pelnabrobäckens avrinningsområde gemensamt med Mörbylånga kommun.
● i 25 av kommunens delavrinningsområden har
◦ 29 åtgärder (43 ha) projekterats och/eller genomförts
◦ dialog om åtgärd förts i 200 hektar.
LOVA God status i tre vattendrag 2015-2019
Fortsatt våtmarks- och vattenvårdsarbete i tre vattendrag, Petgärde, Långlöt och
Runstenskanalen. Uppföljningsarbete och åtgärder i LOVA våtmark. Dialogarbete
med Länsstyrelsen, Kalmarsundskommissionen, m.fl. Fortsatt dialog och informationsarbete i kommunen.
Övriga projekt







Justerandes sign

LOVA-Leader Båtlatrinstationer (2010-2012)
LOVA VA-plan (2011-2013), LOVA Avloppsrådgivning (2014-2016), LOVA
surrogatparametrar (2017-2018)
LOVA Släk, kompostering och provtagning av alger och tång (2014-2016)
LOVA Samhällsnära våtmarker (2012) och LOVA Tätortsnära våtmarker,
våtmarker i samhällsplaneringen (2019-2020)
LOVA musslor teknikutveckling (2014-2016) och LOVA fodertillverkning
(2017-2019)
Baltic Blue Growth 2015-2019, musselodling och foderutveckling
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Våtmarks-LONA
Under 2018 tillsatte regeringen 200 mkr för att arbeta med grundvattenbildande åtgärder och mer vatten i landskapet. Dessa kanaliserades via LOVA (med näringsfokus) och LONA. Krav på medfinansiering minskade till 10-50 % av totalbudgeten.
Borgholms kommun ansökte om tre (egna) projekt inom den befintliga medfinansieringen:





LONA mer grundvatten genom ytvatten. Kommunsamverkan kring radarflygningarna, kommunala vattentäkter och åtgärder som kan gynna grundvattenbildningen i dem. Budget 1 875 000 kronor, 1 595 000 kronor LONA,
95 000 kronor medfinansiering, 185 000 kronor BEAB och Mörbylånga.
LONA Kartläggning och åtgärd Amunds mosse, budget 1 655 000 kronor,
ansökan ännu ej beviljad.
LONA Åtgärd Vedby-Vedborm, ansökan ännu ej beviljad.

Kommunens vattengrupp
Beslut togs i kommunstyrelsen 2016 att inrätta vattengruppen till följd av grundvattenbrist 2015-2016. Gruppens arbete rapporterades till KS 2018-04-24 och KF
2018-05-21.
Beslutsunderlag
Rapport från kommunens vattengrupp 2018-03-28.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-03-20 § 14 med förslag att vattengruppens
arbete ska fortsätta genom att tillsätta en aktuell vattengrupp.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ulrika Lindh (C) yrkar att ledamöterna i miljö- och hållbarhetsberedningen ska utses
till vattengrupp tills vidare.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; att inrätta en aktuell vattengrupp samt att miljö- och hållbarhetsberedningen ska utses till vattengrupp, vilka
ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Lindhs yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/85 409 KS

Minskad användning av engångsplast i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

förvaltningarna med koppling till kommunens miljömål ska begränsa inköp av
engångsartiklar av plast så långt det är möjligt och enbart köpa in sådana artiklar om inget av nedanstående alternativ är möjliga:
- när det är lämpligt, byta ut engångsariklar av plast mot artiklar i andra
material som kan användas flera gånger till exempel metall.
- när det är lämpligt byta ut engångsartiklar av plast mot artiklar av förnyelsebara material, till exempel trä, papper eller liknande.
- byta ut de engångsartiklar av plast som inte går att byta ut mot andra
material mot plastartiklar som är återvinningsbara eller biologiskt ned
brytbara.

Ärendebeskrivning
Inför arbetsutskottets sammanträde 2019-04-02 har fråga om att minska användningen av engångsplast i kommunen lyfts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02 § 71 med förslag.
Bedömning
Plastanvändningens många baksidor är alla goda skäl för kommunen att försöka
minska sin plastanvändning.
Användningen av plast ökar ständigt trots att det finns flera skäl att istället minska
användningen av plast. En stor andel av all engångsplast som används hamnar i
naturen. Plaster är svårnedbrytbara material och en vanlig plastkasse eller petflaska finns kvar i naturen i 100-1000 år innan den bryts ner och försvinner. Innan det
händer kan plasten orsaka många olika problem. Plasten kan släppa ifrån sig kemikalier som mjukgörare (ftalater) som är giftiga och påverkar djurs och människors
förmåga att föröka sig. Dessutom kan plasten orsaka mekaniska problem när djur
av misstag äter plastföremål eller när mikroplaster ansamlas. Mikroplaster kan orsaka olika sjukdomstillstånd hos framförallt vattenlevande organismer och dessutom kan andra giftiga ämnen binda till mikroplasterna vilket skapar en synnerligen
ohälsosam kombination.
Plast som samlas in kan antingen återvinnas för att bli nya produkter eller förbrännas. Vid nedbrytning i naturen eller förbränning bildas koldioxid. Eftersom plasten
från början härstammar från fossila bränslen innebär detta att nedbrytning och förbränning av plast spär på växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Alla förvaltningar
Inköpsansvariga
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2018/243 450 KS

Tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna följande tillägg till avfallstaxa i Borgholms kommun:

Hämtning av mat-och restavfall i lastväxlarflak.
Alla priser inkluderar mervärdesskatt, moms.
Hämtning av avfall kan ske i lastväxlarflak. Lastväxlarflak hämtas om tre stycken åt
gången och körs direkt till behandlingsanläggning. Hämtning sker efter förbokat
hämtningsschema. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska
motsvara behovet av borttransport av hushållsavfallet från fastigheten.
I tabellen anges grundavgift och hämtningsavgift för förbokad hämtning. Utöver dessa avgifter debiteras viktavgift för avfall i lastväxlarflak. Kostnaden för vikt beror på
hur mycket avfall som lämnas.
I lastväxlarflak med abonnemang för sorterat avfall ska matavfall läggas i grön påse
som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut.
Tabell 1. Grundavgift per lastväxlarflak för sorterat och osorterat abonnemang. Hämtningsavgift för förbokad hämtning av tre stycken lastväxlarflak. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Abonnemang Grundavgift/Lastväxlarflak
Hämtningsperiod
vecka 24-33 kr/år
Sorterat
4 000
Osorterat
5 000

Hämtningsavgift
kr/3 st lastväxlarflak

Viktavgift
kr/kg

7 999
7 999

2,21
2,21

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi föreslår 2019-04-11 § 50 tillägg till avfallstaxan för Borgholms kommun.
Av beslutet framgår att när Borgholms kommuns avfallstaxa saknar tillämpning gäller följande:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, eller den nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad
för tjänsten och avgift per timme.
Borgholm Energi har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns avfallstaxa
som möjliggör matavfallsutsortering på anläggningar med stora mängder avfall,
såsom till exempel campingar. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av Borgholm
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Energi hämtar hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil. Lastväxlarflaken hämtas om tre stycken åt gången av en lastbil enligt förbokat hämtningsschema.
Matavfallsutsortering med optisk sortering kräver en bra kvalitet på hushållsavfallet,
vilket innebär att det inte får förekomma stora mängder löst avfall eller grovavfall i
avfallet. Större anläggningar kan ha olika kvalité på hushållsavfallet. En bra kvalitet
som kommer från gästernas boende, det vill säga matavfall och restavfall slängs
emballerat och utan stora mängder löst avfall. En dålig kvalitet som kommer från
papperskorgar på anläggningen, där gästerna till största del slänger avfallet löst, exempelvis glasspapper.
Därför innehåller tillägget till taxan två olika abonnemang för lastväxlarflak; ett sorterat och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med sorterat abonnemang behandlas med optiskt sortering, där de gröna matavfallspåsarna sorteras ut.
Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med osorterat abonnemang behandlas med
förbränning.
Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2019-04-11 § 50.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2015/9 550 KS

Underhållsplan för kommunens hamnar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna underhållsplanen och dess föreslagna åtgärder.

att

överlämna planen till ekonomi- och fastighetsavdelningen för inarbetning i
kommande budgetar och verksamhetsplaner.

att

avsluta ärendet Underhållsplan för kommunens hamnar.

Ärendebeskrivning
Underhållsplanen är framtagen av servicechefen och har på bolagets önskemål lyfts
i bolagsstyrelsen för att ta fram förslag på prioriteringsordning, driftsformer och tidshorisont.
Nu är prioriteringsordningen återrapporterad. Driftsformer och tidshorisont hanteras i
annat ärende av en arbetsgrupp bestående bland andra av kommunchefen och vd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-02-10 § 46 uppdrag till kommunledningskontoret och servicechefen att upprätta en underhållsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 5 återrapportering av underhållsplan
och beslut att bolaget ska lyfta underhållsplanen för att ta fram förslag på prioriteringsordning, driftsformer och tidshorisont för åtgärder på 5-10 års sikt.
Borgholm Energi AB 2018-09-12 § 148 Hamnprojekt 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 79.
Bedömning
Av Borgholm Energis beslut framgår att underhållsplanen för deras del ingick i del 1
hamnprojekt 2017. Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Borgholm Energi AB för kännedom
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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Dnr 2019/86 033 KS

Arbetsmarknadsåtgärder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

varje förvaltning och bolag ska återrapportera antalet platser för arbetsmarknadsåtgärder de kan tillhandahålla till kommunstyrelsen senast 2019-09-01.

att

ett av kommunens ställningstaganden ska vara att skapa fler arbetstillfällen/praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2019-03-27 § 37 kommunstyrelsen hur kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bidra till att skapa flera arbetstillfällen/praktikplatser
för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Av beslutet framgår att 96 vuxna (plus 67 barn) sökte ekonomiskt bistånd under januari månad 2019 i Borgholms kommun. Det är individer som oftast har svårare att
komma ut på den offentliga arbetsmarknaden.
Anledningarna varierar. En del har varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid och
psykisk ohälsa har då uppstått. Vissa har av andra anledningar psykisk ohälsa och
behöver få chansen att komma närmare arbetsmarkanden på ett annat sätt innan
de är redo att söka ett regelrätt arbete. Andra har ingen erfarenhet av arbete vilket
gör det svårare att få ett arbete. De behöver skapa sig erfarenheter och referenser.
Vissa har kortare eller nästintill ingen utbildning. Det finns även de som behöver
öva mer på det svenska språket innan de är redo för ett arbete.
Att vara arbetslös och behöva ansöka om ekonomiskt bistånd bidrar också till ett
utanförskap i samhället och en isolering av att inte känna sig behövd. För barnen i
dessa familjer blir det också ohälsa då de växer upp i en fattig miljö vilket ger ett utanförskap och upplevelsen av att vara udda då de växer upp i familjesituation där
föräldrarna inte går till ett arbete på morgonen. Oron för ekonomi och arbete blir i
många fall påtaglig även för barnen. Kostnaden för ekonomiskt bistånd för januari
månad var 557 tkr.
Borgholms kommun har även 68 vuxna inskriva i etableringen på Arbetsförmedlingen och kommunens integration. Inklusive barn är det cirka 200 individer. Även
dessa nyanlända behöver komma ut på praktik, instegsjobb och nystartsjobb etcetera för att få en större chans att etablera sig på arbetsmarkanden. Hinner inte de
nyanlända att bli självförsörjande under de två åren de är inskrivna i etableringen
kommer de att behöva kompletterande försörjningsstöd eller fullt försörjningsstöd.
För att motverka långvarigt försörjningsstöd där psykisk ohälsa till slut blir oundvikligt behöver Borgholms kommun arbeta aktivt med att kommunen som arbetsgivare
kan tillhandahålla praktikplatser/språkpraktik och andra former av arbetsmarknadsåtgärder. Matchning utifrån tidigare erfarenheter och utbildningar får sedan ske för
varje individ till passande arbetsplats.
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Beslutsunderlag
Statistik från försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten.
Statistik från Arbetsförmedlingen.
Socialnämnden 2019-03-27 § 35.
Socialnämndens bedömning
Genom att få fler praktikplatser/språkpraktik/arbetsmarknadsåtgärdsplatser i kommunens förvaltningar och bolag kommer det bidra till att fler som står långt från arbetsmarknaden får en chans att komma ut i aktivitet och på sikt arbete för att bli
självförsörjande.
Konsekvensanalys
Om inte hela kommunen tar ett större ansvar med att inkludera de som står långt
från arbetsmarknaden kommer individer på försörjningsstöd och de som idag ingår
i etableringen inte komma ut i självförsörjning i samma takt. För individen och för
barnen innebär det psykiska ohälsa och utanförskap. Snittkostnaden för ett hushåll
på försörjningsstöd är cirka 12 000 kronor vilket på ett år blir 144 000 kronor per
hushåll.
Skickas till
Nämnder och förvaltningar
Borgholm Energi AB
HR-avdelningen
Arbetsmarknadsavdelningen
______________
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Dnr 2018/277 002 KS

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera till kommunchefen med kommunsekreteraren som ersättare att –
var för sig – efter rekommendation och samråd med Räddningstjänsten besluta i frågor rörande tillfälligt eldningsförbud inom kommunen.

att

beslutet förs in i kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Om förhållandena är sådana att en brand i skog och mark riskerar att få stora konsekvenser kan det bli aktuellt att föreskriva om eldningsförbud. Enligt Lag om
skydd mot olyckor får en länsstyrelse eller en kommun besluta om förbud helt eller
delvis mot eldning utomhus under en avgränsad period. Beslut om eldningsförbud
får inte delegeras från en kommun till ett räddningstjänstförbund. Eftersom sakkunskapen på kommunal nivå finns hos räddningstjänsten har naturligtvis räddningstjänsten, en avgörande roll då förbundets medlemskommuner ska besluta om eldningsförbud. Beredningen och bedömningen görs på förbundet.
Utöver kommunens eget agerande ska räddningstjänsten värdera rådande situa-tion och ta fram beslutsunderlag till medlemskommuner så att de kan besluta om eller upphäva ett förbud mot eldning utomhus.
Skickas till
Delegater
Räddningstjänsten
______________
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Dnr 2019/79 003 KS

Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderat förslag till reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsberedningen överlämnar 2019-04-10 § 17 beredningens reviderade reglemente för antagande.
När beredningen lämnade information till kommunfullmäktige konstaterades att beredningens reglemente var för luddigt för att tydligt beskriva beredningens uppdrag.
Beredningen fick i uppdrag att föreslå ett tydligare reglemente.
Beslutsunderlag
Reviderat reglemente.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-04-§0 § 17.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/104 003 KS

Revidering av Bolagsordningar för Borgholm Energi Elnät AB och
Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad bolagsordning för Borgholm Energi Elnät AB avseende
§ 12 Lekmannarevisorer.

att

godkänna reviderad bolagsordning för Borgholm Energi AB avseende § 12
Lekmannarevisorer.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår i tjänsteskrivelse 2019-04-23 kommunfullmäktige att
godkänna ändring av bolagsordningar för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm
Energi AB med ny lydelse § 12 Lekmannarevisorer ”Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie lekmannarevisorer, ingen suppleant”.
Beslutsunderlag
Protokoll Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB 2019-03-27.
Bolagsordningar.
Tjänsteskrivelse 2019-04-23.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/66 106 KS

Revidering av avtal och reglementen; Arvoden etc till hjälpmedelsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna föreslagna förändringar och tillägg som gjorts i ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, ”Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet”, ”Reglemente för gamenesam nämnd” samt
bilaga 9 till ”Budget och verksamhetsuppföljning” för hjälpmedelsnämnden.

Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden överlämnar 2019-03-27 § 14 följande revideringar och förändringar till medlemskommunerna för godkännande:
- revidering av ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”,
- revidering av ”Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet”,
- revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd”,
- tillägg bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning”
- följande tillägg/förändringar i handlingarna
- Benämningen ”verksamhetschef” är den arbetstitel som ska användas i alla
KHS:s handlingar och benämningen ”hjälpmedelschef” ska tas bort i alla handlingar.
- Under § 10 i förslaget ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”
så ska årtalet 2022 ändras om till 2021.
- Under § 4 i bilaga 3 ”Reglemente för gemensam nämnd” så bör det stå att nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
istället för det angivna ”ledamot från Oskarshamn”.
- Formuleringen ”Ekonomirapport till hjälpmedelsnämnden efter februari, juni och
oktober” stryks i avsnittet som berör förvaltningschefens/förvaltningens uppföljning i bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning”.
Revideringen är ett komplement till tidigare översänd revidering (behandlad i kommunfullmäktige 2019-04-15)
Beslutsunderlag
Hjälpmedelsnämnden 2019-03-27 § 14.
Förslag till revideringar.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/19 109 KS

Motion (Per Lubin nÖP) - omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att frågan behandlas i slutrapporten från beredningen Sveriges Bästa Äldreomsorg varifrån eventuell utredning måste
utgå.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två rätter att välja mellan
vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 10 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 134 med förslag att avslå.
Remissvar Borgholm Energi AB att de ser positivt på idén men att den måste utredas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02 § 73 med förslag att anse motionen
besvarad.
Socialnämndens bedömning
Socialnämnden anser att förslaget i motionen är bra. Däremot ligger inte ansvaret
för kosten under socialnämnden. Socialnämnden anser därför att motionen måste
avslås av socialnämnden men däremot beredas av Borgholm Energi AB.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/24 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - återskapa tillagningskök vid kommunala
äldreboenden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att frågan om återskapande av tillagningskök
hanteras i fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta återskapa tillagningsköken vid de kommunala äldreboenden där
sådana saknas.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 15 motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 93.
Bedömning
Kommunfullmäktige inrättade 2017-09-18 § 152 fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa Äldreomsorg med uppdrag att arbeta fram förslag inom Boende/miljö, Omsorg, Personal och Digitalisering.
Beredningen har lämnat in slutrapporten och kommunstyrelsen återremitterade
2019-01-29 § 3 rapporten till kommunchefen för att komplettera med kostnader/
förslag, bedömt kvalitetsförbättring/förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april inför beslut i
kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förslagen att behandlas i budgetprocessen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/31 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - utveckling av kommunala trygghetsboenden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att frågan om utveckling av kommunala trygghetsboenden hanteras i fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta satsa på att utveckla kommunala trygghetsboenden för äldre som ej på
grund av sjukdom är i behov av särskilt boende.
- att vid placeringen av dessa ska särskilt fästas vid närhet till daglig service
som matvarubutik, närhet till social samvaro, attraktiv boendemiljö i övrigt
samt att dessa trygghetsboenden sprids ut till olika delar av kommunen.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 22 motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 94.
Bedömning
Kommunfullmäktige inrättade 2017-09-18 § 152 fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa Äldreomsorg med uppdrag att arbeta fram förslag inom Boende/miljö, Omsorg, Personal och Digitalisering.
Beredningen har lämnat in slutrapporten och kommunstyrelsen återremitterade
2019-01-29 § 3 rapporten till kommunchefen för att komplettera med kostnader/
förslag, bedömt kvalitetsförbättring/förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april inför beslut i
kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förslagen att behandlas i budgetprocessen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/31 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - mötesplatser för äldre
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad då det redan idag finns mötesplatser för äldre och
att frågan om mötesplatser behandlas av fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-01-15
- att inrätta mötesplatser för äldre varav en minst i Borgholm och en i Löttorp.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-02-11 § 30 till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02 § 72 med förslag att anse motionen
besvarad.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns behov av att inrätta mötesplatser för äldre, varav en i Borgholm och en i Löttorp. Detta grundar sig på följande:
● Kommunen sponsrar i dagsläget lokalhyran för PRO och SPF i Borgholm och
Köpingsvik som i sin tur möjliggör för pensionärsföreningarna att ordna verksamheter för våra äldre i kommunen.
● Träffpunkten på Åkerbohemmet har öppet tisdagar och torsdagar mellan 10:0015:00. Där finns aktiviteter såsom gympa, bingo, spela spel, önskemusik etc.
● Träffpunkten i Borgholm erbjuder samvaro med aktiviteter för olika intressen:
Bingo, hantverksdagar, gruppgymnastik, spel, frågestunder, musikunderhållning,
temadagar etc.
Till detta kan läggas att det pågår ett arbete för att förbättra äldreomsorgen ytterligare inom ramen för den äldreberedning som tillsatts.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/32 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - avsätta medel i 2019 års budget för skapande
av Sveriges bästa äldreomsorg.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att budgetering utifrån fullmäktigeberedningens slutrapport om Sveriges Bästa äldreomsorg beslutas i annat ärende.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att uppdra åt budgetberedningen att planera för att redan i nästa års budget ha
medel avsatta för att med konkreta åtgärder kunna inleda skapande av Sveriges
bästa äldreomsorg.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 23 till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion 2018-01-06.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 med beslut om återremiss för kostnadsberäkning med mera.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 95.
Bedömning
Kommunfullmäktige inrättade 2017-09-18 § 152 fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa Äldreomsorg med uppdrag att arbeta fram förslag inom Boende/miljö, Omsorg, Personal och Digitalisering.
Beredningen har lämnat in slutrapporten och kommunstyrelsen återremitterade
2019-01-29 § 3 rapporten till kommunchefen för att komplettera med kostnader/
förslag, bedömt kvalitetsförbättring/förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april inför beslut i
kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förslagen att inarbetas i budget.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/38 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - efterhöra medborgarnas inställning om hur
gågatuperioden i centrala Borgholm ska fastställas
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då gågatuperioden beslutas av trafiknämnden efter dialog
med Borgholms Cityförening och näringsidkarna i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-10 att kommunfullmäktige beslutar
- att som grund för beslut om gågatan i Borgholm låta efterhöra medborgarnas in
ställning med någon av tre i motionen föreslagna metoder.
I motionen föreslår Lublin att kommunmedborgarna ska få lämna sina åsikter om
gågatan antingen genom:
- att kommunen skapar en digital medborgarpanel bestående av personer som är
skrivna i kommunen.
- att man anlitar ett opinionsinstitut för att göra en opinionsundersökning, eller
- att man låter hålla en rådgivande kommunal folkomröstning i samband med
kommande val.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 26 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion 2018-01-11.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 96.
Bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att Lublins olika förslag skulle medföra en ökad
kostnad som kan anses onödig för ett beslut som ligger inom trafiknämndens ansvarsområde.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/66 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - inrättande av medborgarombud
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommunens myndigheter redan idag har serviceskyldighet
vilket regleras i förvaltningslagen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-31
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se till att kommunmedborgarna i vår kommun får kostnadsfri tillgång till ett medborgarombud att kunna
vända sig till för råd och stöd vid problem med bemötandet/behandlingen från
kommunal verksamhets sida samt att medborgarombudet ges tillsyn över de
kommunala verksamheterna ur ett rent medborgarperspektiv.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 43 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion.
Förvaltningslagen.
Tjänsteskrivelse 2019-04-03 med förslag att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 97.
Bedömning
Efterfrågade insatser av medborgarombud regleras av förvaltningslagen
(2017:900) bland annat 6-9 §§ samt 13 §. Innebörden av dessa lagrum är att varje
enskild myndighet har att hjälpa den enskilde i dennes ärende, den så kallade serviceskyldigheten.
Serviceskyldigheten i förvaltningslagen är vittgående och det framgår att alla myndigheter så långt som möjligt ska hjälpa enskilda i dess kontakter med myndigheterna.
Även handläggningsformerna regleras i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen där det framgår att gentemot den enskilde ska det föreligga service och hjälp
från handläggande myndighet.
Vidare har myndigheterna ett krav på att hjälpa/kommunicera med varandra i handläggningen i de enskilda ärendena för att underlätta för den enskilde. Den enskilde
ska med myndighetens hjälp lätt förstå hur handläggningen går till och hur handläggningsprocessen kommer att ske om det inte på förhand är enkelt att förstå för
den enskilde.
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Konsekvensanalys
Ett inrättande av medborgarombud medför personalkostnader om cirka 550 tkr
(heltidanställning) om år. Eventuella kostnadsbesparingar är svåra att prognostisera då kommunens alla tjänstemän idag hjälper de enskilda utan att vara utsedda
som särskilda medborgarombud.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/96 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja mot 3 nej och 1 avstår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med stöd av utbildningsnämndens bedömning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
- att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen remitterade 2018-06-26 § 140 motionen till utbildningsnämnden
för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2018-05-04 § 66.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140.
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 33 med förslag, med 7 ja mot 2 nej, att avslå motionen.
Utbildningsnämndens bedömning
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medborgarförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund
för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i
denna tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en kompletterande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna
utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.
I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger
kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är anpassad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av
Lgr11 är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.
Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:
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Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som gick
över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller nu på
att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har
inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter årskurs 6.
Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan 9
beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det skulle
skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån igen
på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6 för sig
själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från olika
årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer eleverna från årskurs 6-9 organisatoriskt.
Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i den
den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskuteras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa
skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte var
anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i
Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.
I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan.
Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och
skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6 åren.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna och kan kort sammanfattas med:
-

Justerandes sign

Lokaler som står tomma på Slottsskolan.
Lärare som blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande betygssättning.
Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lösas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap
och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av
eleverna till Slottsskolan.
Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.
Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön
på de mindre skolorna.
Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till motionen
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till
motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen förslår avslag på
motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar ja. Den
som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 7
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Ulf Norlin (S)
Lars Ljung (S)
Lars Lindqvist (SD)
Carl Malgerud (M)

Nej – 3
Avstår - 1
Ulrika Lindh (C)
Marcel van Luijn (M)
Annette Hemlin (FÖL)
Torbjörn Johansson (FÖL)

Därmed föreslås avslag på motionen
Protokollsanteckning
”Med röstsiffrorna 7-3-1 föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. Det var jag
som avstod.
Jag har tidigare varit emot ett återförande av åk 6 till småskolorna. Fakta visade vid
det tillfälle att de allra flesta barn var positiva till den förändring som har genomförts.
Även berörda föräldrar ändrade sig från att vara övervägande negativ till mer positiv
efter deras barn faktiskt gick i Slottsskolan. Dessutom fanns det inte någon kostnadsberäkning av ett ev återförande av 6:orna till mellanstadiet.
Vid dagens sammanträde kom det fram ny information om att psykisk ohälsa kan ha
ökat bland 6:orna. Jag vill ha mer fakta kring denna ökning och orsakerna.
Sedan tänker jag på helheten och långsiktigheten. Om medborgarna röstar för
Ölands kommun måste vi också se på skolsituationen på hela Öland. Då kanske det
finns bättre förutsättningar att ha åk 6 på mellanstadiet samtidigt som vi använder
våra gemensamma skolbyggnader på ett effektivare sätt.
Det är därför jag valde att avstå i denna fråga i dagsläget.
Jag noterar samtidigt att Centerpartiet har övergett denna fråga som var så pass
viktig att det blev en av deras viktigaste valfrågor. I Utbildningsnämnden röstade C
nej och i kommunstyrelsen röstade en ledamot nej och en ja. Hur ska vi tolka det?
Marcel van Luijn (M)”
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Reservation
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) (BILAGA 2)
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

63

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 78

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-30

78

Dnr 2018/213 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - fler hållplatser för kollektivtrafiken i Borgholms
innerstad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då den, liksom tidigare behandlad motion i samma ärende,
låser fast kommunen i ett antal detaljerade åtgärder.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-09-17
- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hos landstinget påtala
behovet att kollektivtrafiken på busslinje 101 behöver angöra fler hållplatser i
Borgholms innerstad och att sträckningen Kalmar C och Borgholms Resecent
rum efter infarten till Borgholm leds via Tullgatan-Badhusgatan-Slottsgatan på
det sätt som den gick tidigare med nyttjande av där befintliga busshållplatser.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-11-19 § 210 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion 2018-11-17.
Kommunfullmäktige 2018-09-17 § 191 med avslag på Lublins motion gällande ”att
inleda förhandlingar med KLT i syfte att åtstadkomma ändamålsenligare linjesträckningar och nya hållplatser enligt ovan med bussarna genom Borgholm.”
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 98.
Bedömning
Planarkitekterna i Borgholms kommun föreslår en liknande lösning gällande hållplats vid vårdcentralen/folktandvården, i fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik som antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 142. Översiktsplanen beskriver följande.
”Idag är det 400 meter från närmsta busshållplats till hälsocentralen. Rekommenderat maximalt avstånd är 100 meter (TRAST 2007). Genom att flytta närmsta hållplats och justera färdvägen kan detta avstånd uppfyllas.”
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Enligt rekommendationerna i TRAST (en handbok för trafikfrågor i stadsmiljö framtagen av Trafikverket, SKL och Boverket) är maximalt 100 meter mellan servicelinjenätets hållplats och vård, samt maximalt 400 meter mellan busshållplats och övrig service, 200 meter till tunga målpunkter.
Planarkitekternas utgångspunkt för fortsatt dialog med Kalmar Länstrafik är att undersöka möjligheten för hållplatser mellan Folktandvården och hälsocentralen. Då
ligger hållplatsen för linjetrafiken ca 100 meter från hälsocentralens entré och samma avstånd till folktandvårdens entré.
Kalmar länstrafik anser också att en hållplats belägen vid Borgholms hälsocentral
markant skulle öka möjligheten för invånare i Borgholms kommun att åka kollektivt
till vårdinrättningen. Kalmar Länstrafik tillstyrker därmed att Borgholms kommun
anlägger en hållplats, i vardera riktning, på väg 136,4, Norra infarten. När det gäller
delen av motionen som behandlar linjesträckningen är detta något som trafikplaneringen vid Kalmar Länstrafik följer upp med jämna intervall. Kalmar länstrafik kan
inte tillstyrka en sådan statisk formulering som framförs i motionen då trafiken planeras för att generera positiva effekter för majoriteten av resenärerna.
Tillgång till apotek är en typ av vård och bör ha samma närhet som till en hälsocentral. Från den befintliga busshållplatsen Societetsparken är det 100 meter till apoteket och från busshållplatsen Viktoriaskolan är det 200 meter till bibliotek. Gällande
apotek och bibliotek uppfylls därför rekommenderade avstånd redan i dag.
Borgholms kommun är väghållare för väg 136,4, Norra infarten. Det innebär att
Borgholms kommun ansvarar för planering, tillstånd, projektering och anläggande.
Hållplatsen utformas i samråd med Kalmar Länstrafik samt de trafikföretag som avses trafikera denna hållplats. Kalmar Länstrafik bidrar med hållplatsstolpar,
busstoppar, materiel för information till kund och vid behov även väderskydd.
Då det i dag saknas en ändamålsenlig kollektivtrafiklösning i anslutning till Borgholms hälsocentral bör Borgholms kommun inleda en dialog med Kalmar Länstrafik
kring en sådan lösning. En sådan dialog bör också kunna väga in hur eventuella
lösningar skulle påverka övriga resenärer. Denna lösning finns redan med i den av
kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna fördjupade översiktsplanen för Borgholm
Köpingsvik.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign
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Dnr 2018/214 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - övergångsställe, gångväg samt busshållplats
vid Hälsocentralen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då åtgärderna avseende övergångsställe och gångväg redan
tidigare är beslutade och ska verkställas samt att anläggning av busshållplats
ingår i fördjupade översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-11-17
- att kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att se till att de anordnas en
busshållplats på norra infarten vid Hälsocentralen och verka för att den nyttjas av
linjetrafiken mellan Borgholm och Köpingsvik samt att det anordnas ordentliga
övergångsställen med tillhörande gångbanor vid Hälsocentralen och busshållplatsen.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-11-19 § 211 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 211.
Kommunstyrelsen 2018-09-25 § 175 anvisning av medel till ny gångväg och nytt
övergångsställe på Norra infarten till Hälsocentralen.
Kommunfullmäktige 2018-09-17 § 191 avslag på tidigare motion gällande förhandling med KLT om ändrade linjesträckningar och nya hållplatser, varav framgår att
hållplats på norra infarten vid Hälsocentralen ingår i Fördjupad översiktsplan.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 99.
Bedömning
Motionen bör avslås då en del av åtgärderna redan är beslutade och ska verkställas samt att planering av hållplats ingår i antagen fördjupad översiktsplan.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

66

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 80

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-30

80

Dnr 2018/244 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2018; Ölands Kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2018 för Ölands Kommunalförbund.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund överlämnar 2019-03-08 § 22 årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande.
Av beslutet framgår att kommunalförbundet visar ett positivt resultat om 666 tkr. Det
positiva resultatet innebär att det negativa balanskravet (-494 tkr) från 2016 är återställt.
Beslutsunderlag
Ölands Kommunalförbundet 2019-03-08 § 22.
Årsredovisning.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-30

81

Dnr 2019/97 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2018, Samordningsförbundet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar län.

Vad gäller ställningstagande om ansvarsfrihet hanteras det av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder 2019-04-10 årsredovisning och revisionsberättelse 2018 till medlemskommunerna för prövning om årsredovisningen
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-04-10.
Årsredovisning.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 82

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-30

82

Dnr 2019/10 002 KS

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2019-04-30 § 57

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 10, Återinföra sommarkortet

Vi reserverar oss mot det obudgeterade beslutet att återinföra sommarkortet.
I första hand reagerade vi på den osakliga tonen i skrivelsen från några av majoritetens
politiker. Hur ska vi tolka dessa formuleringar:
”Ingen långbänk, ja eller nej!”
”Unga väljare är också viktiga!”
”Svik inte löftena till Sveriges unga, ta kostnaden”
Vi moderater har aldrig lovat att skattebetalarna ska subventionera ungdomarnas
bussåkande. Det har däremot vänsterpartierna. Efter M/KD-budgeten tog bort anslaget i
höstas kom vänsterns kritikstorm (och smutskastning) samt löftet att regeringen skulle
återställa detta i vårpropositionen. Det kom inte. Det är alltså S/MP-regeringen med
hjälp av C och L som har svikit löftena.
I handlingarna till sammanträdet fanns inte kostnaderna med, men som så ofta fick vi
denna information vid sittande bord. Det kostar alltså 209 000 kr!
Politiken uppmanar samtliga verksamheter nu att spara och hålla budget. Kommunen
måste prioritera mellan olika satsningar, inte minst bland de som är föreslagna i
äldreomsorgsberedningen. Då rimmar det illa att lägga 209 000 kr på en ”satsning” som
vi inte vet effekten av.
I en motion föreslog Marcel för inte så länge sedan att undersöka möjligheten för
elevtransporter till Åkerboskolan. Majoriteten röstade nej och ville inte ens undersöka
vad det skulle kosta.
Makten, prestige och symbolpolitik är viktigare än någonsin.

Moderaterna i kommunstyrelsen
Marcel van Luijn
Carl Malgerud

BILAGA 2 KS 2019-04-30 § 77

Reservation kommunstyrelsen 2019-04-30
Ärende 30 – Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Om sexornas vara eller inte vara på Slottsskolan råder det delade meningar om, det är en komplex
fråga och det finns inget givet svar på vad som är rätt eller fel.
För cirka ett år sedan, när ärendet var uppe för beslut efter ett långdragen process i samband med ett
medborgarförslag, hade Framtid Öland flertalet gånger efterfrågat bättre beslutsunderlag inklusive
konsekvenser och kostnader. Det fick vi efter drygt två år.
Beslutsunderlaget idag består av ett protokoll från UN där vi ser att S, C, V och SD röstat för att
avstyrka motionen medan KD och FÖL röstat för att tillstyrka densamma. KD och FÖL reserverade
sig mot beslutet. Beslutet känns lite märkligt då det under förra mandatperioden var FÖL och C som
drev denna fråga. C har alltså “bytt sida”, och detta utan att förutsättningarna förändrats.
Framtid Öland står däremot kvar vid vår åsikt och väljer i det här fallet att sätta det det pedagogiska
perspektivet i första rummet. Att låta utforma kommunens skolorganisation efter läroplanen med
stadieindelning utifrån Skolverkets riktlinjer som efter regeringsbeslut trädde i kraft 2018-07-01. Precis
som fler skolor/kommuner valt att göra. Det medför bland annat en trygghet att få slutföra
mellanstadiet och de nationella proven i 6:an med samma lärare samt är en fördel att betygen sätts av
den lärare som har följt eleven under tre år.
Elevhälsan och förebyggande teamet har flaggat för oro bland flera av de unga på högstadiet. Något
som bör kollas upp och tas i beaktan inför belsut i KF. Dessutom har både föräldrar och personal
vädjat till oss om att driva just den här frågan mot en återgång för sexorna till mellanstadieskolorna.
Därför väljer vi idag att reservera oss mot KS beslut att avslå motionen till förmån för vårt eget
yrkande, d v s att bifalla motionen.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin

BILAGA 3 KS 2019-04-30 § 82

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-02
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Gågatuperiod 2019
Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra
brott (Ds 2019:1)
Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland
Asfalteringsarbeten 2019; ansökan om asfaltering av
Skurkvarnsvägen
Asfalteringsarbeten 2019; ansökan om asfaltering av
Furuhällsvägen
Begäran om anvisning av medel; beställning installation av vatten,
Klinta Bodar
Framtagande av Hållbarhetsprogram
Minskad användning av engångsplast i kommunen
Motion (Per Lublin ÖP) - Mötesplatser för äldre
Motion (Per Lubin nÖP) - omvandla matsalarna på kommunens
äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn
Information från verksamheten, verkställighet samt uppstart av
plansam
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
Återrapportering; Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation
Information; arbetsförmedlingen
Besök Nrep

2019-04-08
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

Underhållsplan för kommunens hamnar; återrapportering med
prioriteringar.
Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen
Begäran om anvisning av medel, vägräcke parkeringen Kårehamns
hamn
Ansökan om bidrag till hjärtstartare
Ansökan om bidrag för resa till Borgeby
Begäran om sänkt inträde till Borgholms Slott för medlemmar i
Ölands Hembygdsförbund
Begäran om anvisning av medel; renhållning och naturvårdande
åtgärder Societetsparken
Ansökan uppväxlingsprojekt 2019; kompletteringar
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi
AB
Borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
Förslag på arbetsmarknadsåtgärder
Redovisning av delegationsbeslut; tilldelning anbudsgivare 1
totalentreprenad - Kalles brygga Stora Rör
Komplettering av delegationsordning; beslut om eldningsförbud i
Borgholms kommun
Medborgarförslag (Hans Bäck) - Placera ett utegym i Bäckmanska
parken
Motion (Per Lublin nÖP) - återskapa tillagningskök vid kommunala
äldreboenden
Motion (Per Lublin nÖP) - utveckling av kommunala
Trygghetsboenden
1
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§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106

Motion (Per Lublin nÖP) - avsätta medel i 2019 års budget för
skapande av Sveriges bästa äldreomsorg.
Motion (Per Lublin nÖP) - efterhöra medborgarnas inställning om
hur gågatuperioden i centrala Borgholm ska fastställas
Motion (Per Lublin nÖP) - inrättande av medborgarombud
Motion (Per Lublin ÖP) - fler hållplatser för kollektivtrafiken i
Borgholms innerstad
Motion (Per Lublin ÖP) - övergångsställe, gångväg samt
busshållplats vid Hälsocentralen
Vänortsförfrågan, Cupra Marittima
Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; politiker; Glokala
Sverige 21 maj Kalmar
Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Återrapportering av återremiss; slutrapport Sveriges bästa
äldreomsorg
Information från verksamheten
Avtal med Q-park gällande avgiftsbelagd parkering; Borgholm och
Köpingsvik
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

Borgholm Energi AB
2019-03-14
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Styrelsemöte inledning 2019
VD informerar 2019
Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
Förrådslokal Osten
Brandlarmsanläggningar lägenheter
Köp av mark Sörby Tall 8:9
Köp av mark Sörby tall 8:10
Vattenmätning förstudie 2017
Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer.
Årsredovisning 2018
Bolagsordning, revidering
Beslut från kommunen 2019 februari
Restlista 2019

2019-03-20
§ 43
§ 44

Styrelsemöte inledning 2019
Årsredovisning 2018

2019-03-27- Årsstämma
§1
§2
§3
§4
§5

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning
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§6
§7
§8a.
§8b.
§8c.
§9
§10
§11
§12
§13

Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisonsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor med suppleant samt
lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer och
ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige samt lekmannarevisor i
Bixia AB
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas

Borgholm Energi El-nät
2019-02-13
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
BELNAB Månadsuppföljning 2019
Utbyte Styrning och mätplatser i samband med
utökad nyinstallation och ombyggnad E-on i
Sättra Borgholms Kommun
Bolagsordning, revidering
Årsredovisning 2018

2019-03-20
§ 14
§ 15

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
Årsredovisning 2018

2019-03-27
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8a.
§8b.
§8c.
§11
§12
§13
§14

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisonsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer och
ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Anmälan av ägarrepresentant i dotterbolag
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas
------------------------------------
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-04-17

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-03-19 - 2019-04-17

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.545

I

2019-03-29

2019.788

Förslag till skyddsbestämmelser för Källa gamla
kyrka. Inkommen 2019-02-26
Riksantikvarieämbetet

I

2019-03-22

KS meddelande

REMISS

Positiv uppskattning beträffande personalen och
handläggning av ansökan av byggnadslov.

Magdalena Widell

Anders Gahned
KS meddelande

2019.815

I

2019-03-25

SKRIVELSE

Cirkulär 19:13- Sotningsindex 2019
Magdalena Widell
För kommun som i avtal med
Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets
cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska
nedanstående tabell användas för att fastställa
sotningsindex.
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.820

I

2019-03-25

CIRKULÄR

Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Magdalena Widell
från fullmäktige
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.849

I

2019-03-27

2019.853
2019-03-27

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Cirkulär 19:14- Överenskommelse om ändringar i Magdalena Widell
AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. (201903-21)
Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut skyddsjakt storskarv Kalmar län 20192021

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län
Sidan 1 av 4
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2019.865

I

2019-03-28

2019.866

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Protokoll överformyndarnämnd-17jan2019

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden

I

2019-03-28

2019.867

KS meddelande

KS meddelande

PROTOKOLL

Protokoll Överformyndarnämnd-14 feb 2019

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden

I

2019-03-28

KS meddelande

PROTOKOLL

Protokoll Överformyndarnämnd-14 mars 2019

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden
KS meddelande

2019.871

I

2019-03-28

PROTOKOLL

Cirkulär 19:16- Ändringar och tillägg i
Magdalena Widell
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T –
med AkademikerAlliansen
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.872

I

2019-03-28

2019.877

CIRKULÄR

Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till Magdalena Widell
utemiljöer i vissa bostadsområden,
allaktivitetsparken i Löttorp. Stöd utbetalas med
195 038 kr.
Boverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Granskningsrapport; Borgholm Energi ABs
verkställande av KFs beslut

Marie-Louise Johansson

2019-03-28

revisorerna

KS 2019/27

KS meddelande

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2019.880

I

Missiv- Granskningsrapport BEABs verkställande Marie-Louise Johansson
av KFs beslut . För kännedom.

2019-03-28

Revisorerna

KS 2019/27

KS meddelande

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom

Sidan 2 av 4
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.935

I

2019-03-29

2019.957

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet av KF
2018-12-20 (finns inte)
Lublin delgavs föreläggandet den 18 mars 2019,
varför den sista dagen
att inkomma med kompletteringar var den 25
mars 2019. Någon komplettering
har inte inkommit och den brist som gör att
överklagandet inte kan
prövas i sak kvarstår. Överklagandet ska därför
avvisas.

Magdalena Widell

Förvaltningsrätten

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Uppföljning Borgholms kommun 20190201 LEH

Magdalena Widell

2019-03-29

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2018/183

KS meddelande

RAPPORT

Krisledningsplan för Borgholms kommun
2019.1010

I

2019-04-02

SKL- Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut
om semesterersättning
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.1017

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten tar inte upp överklagandena till Magdalena Widell
prövning gällande Kommunfullmäktiges beslut
den 19 november 2018, §§ 207- 213, §§ 221226 i mål 5509-18, 5571-18.
5582-18

2019-04-03

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
2019.1047

I

2019-04-04

Skrivelse från kommunal om facklig oro ang
separat livsmedelshantering, oro och frustration
över att mycket tid tas från de pedagogiska
verksamheterna med barn och elever.
Kommunal
KS meddelande
Inkom till KLK 2019-04-04/Magda

2019.1071

2019-04-04

Magdalena Widell

I

SKRIVELSE

Mötesanteckningar från möte 2019-03-27 mellan Magdalena Widell
direktionens arbetsutskott i Kalmarsunds
gymnasieförbund och medlemskommunernas
arbetsutskott om gymnasieförbundets
ekonomiska läger samt att presidiet har gett
förbundsledningen i uppdrag att effektivisera
verksamheten.
Kalmarsunds gymansieförbund
KS meddelande

ANTECKNING

Sidan 3 av 4
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1120

I

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Magdalena Widell
Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast Förvaltningsrätten i
Växjös dom den 6 december 2018
i mål nr 2767-18 och 2999-18 gällande Per Lublin
och Örjan Petterssons överklagande över FÖP
Borgholm-Köpingsvik

2019-04-09

KAMMARRÄTTEN i Jönköping

KS 2014/149

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
2019.1146

I

2019-04-12

2019.1221
2019-04-16

SKL, cirkulär 19:18- Vårproposition 2019 och
vårändringsbudgeten för år 2019

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll från Kommunförbundet Kalmar län
20190329

Magdalena Widell

Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

PROTOKOLL

Sidan 4 av 4
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-04-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-03-19 - 2019-04-17

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
2019.754

U

Yttrande i mål 4763-18, kommunen motsätter
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

Ilko Corkovic

2019-03-21
KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-21/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.758

U

Yttrande i mål 793-19 kommunen motsätter sig
överklagandet av valnämndens protokoll 201901-15 och anser att det ska lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

2019-03-21
KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-21/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.844

U

yttrande mål nr 4763-18

Ilko Corkovic

2019-03-21

Yttrande

KS 2019/9

Inskickat till förvaltningsrätten 2019-0321/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.845

U

Yttrande med begäran att laglighetsprövningen Ilko Corkovic
lämnas utan bifall i mål Mål 793-19

2019-03-21

Yttrande

KS 2019/9

Inskickat till förvaltningsrätten 2019-0321/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.786

U

2019-03-22

Besvarande av förfrågan om köp av mark
Anders Magnusson
Kårehamn 2:4 att det är inom den närmsta tiden
inte aktuellt med att sälja denna mark.
Tillväxtenheten

KS 2019/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2019

2019.821

2019-03-25

U

Böda idrottsklubb - tillstyrkt ansökan gällande
marknad i Böda Hamn, 2019-07-04--2019-0707,
10.00-17.00

Anders Magnusson

Yttrande
Sidan 1 av 9
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KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.822

U

Danne Beat - tillstyrkt ansökan för gatupratare
för 2019-04-15-2019-09-30

2019-03-25

Yttrade

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.823

U

Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare för perioden 2019-04-01--2019-1231

2019-03-25

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.824

U

Mittbrotts - Tillstyrkt ansökan för gatupratare för Anders Magnusson
perioden 2019-03-25--2019-12-31,

2019-03-25

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.825

U

Salong SeoCa, Tillstyrkt ansökan för gatupratare Anders Magnusson
för perioden 2019-04-01--2019-12-31

2019-03-25

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.828

U

Ölands kyrkstafett- Tillstyrkt ansökan för de
delar som berör Borgholms kommun 2019-0504, kl 08.00-16.00.

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.829

U

Victorialoppet - tillstyrkt ansökan för loppet 2019 Anders Magnusson
-07-15 08:00-22:00

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.830

U

Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan,
Anders Magnusson
Start och Mål Torget i Löttorp 2019-08-03 kl 1320

2019-03-26
KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
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2019.837

U

Borgholms cityförening - ingen erinran om
Anders Magnusson
ansökan loppis, Lördagar under perioden 201904-20--2019-09-28, med undantag för 23-25/5
Klockslag 08.00--18.00.

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.838

U

Borgholms cityförening - Ingen erinran mot
ansökan av Borgholmsmässan/ Fritidsmässa
2019-05-23--2019-05-25

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.843

U

Yttrande i mål 301-19-Kommunen motsätter sig Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-26/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1040

U

2019-03-27

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Anders Magnusson
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Tommy och Susie Petersson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.851

U

Lavendel - Tillstyrkt ansökan för
gatupratare/varuexponering för perioden 201903-27--2019-12-31

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.854

U

2019-03-27

Tillåtelse- Grävning sker på GC
Marknadsvägen- Badgatan

Anders Magnusson

20180006/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.855
2019-03-27

U

Tillåtelse- Grävning på N Långgatan. Akut
inkoppling fiberkapacitet till IP-ONLY

Anders Magnusson

20180007/Transtema

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019
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2019.859

U

Delegationsbeslut att delta i gemensam
Lars Gunnar Fagerberg
upphandling med Mörbylånga kommun gällande
optikertjänst (terminalglasögon)

2019-03-27
KS 2019/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2019.860

U

Verandan- tillstyrkt ansökan för uteservering
2019-04-18--2019-08-31

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda
Uppdatera version skickad till polisen 2019-0403/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.861

U

Sörens restaurang- tillstyrkt ansökan för
uteservering 2019-04-17-2019-10-08

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.862

U

Restaurang Smedjan - tillstyrkt ansökan för
uteservering under perioden 2019-04-01-201909-30

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.868

U

Delegationsbeslut att ingå avtal gällande
färjetrafik 2019-2022 mellan Oskarshamn och
Byxelkrok till en kostnad om 235 tkr/år för
Borgholms kommun

Ilko Corkovic

2019-03-28
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.870

U

Yttrande i mål 1191-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.

2019-03-28

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-28/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.876

U

Miniliten - Tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
gatupratarevaruexponering för perioden 2019-03
-27--2019-12-31

2019-03-28

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-28/magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
Sidan 4 av 9
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2019.931

U

Ebbas by the sea- tillstyrkt ansökan för
uteservering 2019-05-01-2019-10-01

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-29/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.933

I

2019-03-29

Justering av verksamhetsområde för
dricksvatten; Räpplinge- Strandtorp 1:15 i VAdistrikt Räpplinge

Anders Magnusson

För känndeom KF
DELEGERINGSBESLUT

2019.934

I

2019-03-29

Justering av verksamhetsområde för
dricksvatten; Bläsinge 1:1 (skifte 5) tas in i VAditrikt Högby.

Anders Magnusson

För känndedom KF
DELEGERINGSBESLUT

2019.998

U

Yttrande i mål 857-19. Kommunen motsätter sig Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-29/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.959

U

Yttrande i mål 1255-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 2019-02-12 §§3841 och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-29/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.960

U

Yttrande i mål 5408-18. Kommunen motsätter
överklagandet gällande KSAU 2018-11-27
samtliga beslut och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat 2019-03-29/Magda

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.961

U

Yttrande i mål 1005-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KS 2019-01-29 §§ 1-19
och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat 2019-03-29/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
198065

K

Delegationsbeslut-parkeringsövervakning

2019-04-01

Jens Odevall
KOMMUNSTYRELSEN

Sidan 5 av 9

12

Id

I/U/K

BILAGA 3 KS 2019-04-30 § 82

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering
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KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.999

U

HGHK AB- Ansökan tillstyrks under perioden
2019-04-08--2019-06-15.

2019-04-02

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-02 /Magda
2019-04-02 uppdaterad med datumet 2019-0408 skickad till polisen/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1000

U

Färjestadens motions IF- Borgholms kommun
har för sin del ingen erinran mot motionsloppet
”Skansentrampen/Öland tvärs” på cykel den 27
juli 2019 i Mörbylånga och Borgholms kommun

2019-04-02

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till LST 2019-04-02/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1041

U

2019-04-03

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Anders Magnusson
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Stig och Liselott Berilsson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.1042

U

2019-04-03

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Magdalena Widell
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Magnus Oskarsson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.1043

U

2019-04-03

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Anders Magnusson
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Bengt Erlingsson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.1032

U

2019 10 Ändrad parkering Storgatan (maa
annan skyltning).

Marie-Louise Johansson

2019-04-04
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter
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2019.1033

U

2019 9 LTF Ändrad parkering Västra Kyrkogatan Marie-Louise Johansson
(maa annan skyltning).

2019-04-04
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1034

U

2019 8 LTF ändrad parkering Västra Kyrkogatan Marie-Louise Johansson
(maa annan skyltning).

2019-04-04
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1072

U

Borgholms kommun har för sin del ingen erinran Marie-Louise Johansson
mot ansökan .

2019-04-05
KS 2019/90

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud i Sandvik

2019.1121

U

lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot
Marie-Louise Johansson
trafik med fordon på Storgatan,Denna författning
träder i kraft den 9 april 2019 16.00 och upphör
att gälla den 10 april 2019 16.00.

2019-04-09
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1210

U

Viktoriamässan- Tillstyrkt ansökan Södra delen
av socitetsparken och området vid nya
hamnscenen.
2019-07-12 kl. 16.00 --2019-07-15 kl. 14.00.
Evenemang 2019-07-13--2019-07-14 kl. 11.0021.00.

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-04-11/magda

DELEGERINGSBESLUT

2019-04-11
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1134

U

Nya Conditoriet - tillstyrkt ansökan för
uteservering under fastställd gågatuperiod

2019-04-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1135

U

Bönan på hörnet - tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering under fastställd gågatuperiod samt
för vinterservering för/och efter gågata för
storgatan 34.

2019-04-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2019-04-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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2019.1136

U

Vackra ting- Tillstyrkt ansökan för gatupratare
under perioden 2019-04-15-2019-12-31

2019-04-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-11/magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1150

U

Borgholms kommuns lokalatrafikföreskrift,
Marie-Louise Johansson
mellan Tullgatan i öster till Slottsgatan i väster,
ska vara gågata under tiden 17:e
april 2019 – 21:a augusti 2019.
Denna författning träder i kraft den 17 april 2019
och upphör att gälla den 21 augusti 2019

2019-04-15
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1151

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Marie-Louise Johansson
gågata på Östra Kyrkogatan, Borgholm;
beslutade den 15 april 2019.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Östra Kyrkogatan i Borgholm, mellan Södra
Långgatan i söder till Norra Långgatan i norr,
ska vara gågata
under tiden 17:e april 2019 – 21:a augusti 2019.
Denna författning träder i kraft den 17 april 2019
och upphör att gälla den 21 augusti 2019

2019-04-15
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1213

I

Begäran om yttrande om bred transport
Tabergs Åkeri AB, Målövägen 8, 562 42
TABERG ansöker om undantag från
trafikförordningen (1998:1276) enligt
nedan, sträcka Anneberg (F), (okänd plats) Borgholm (H), Johan Söderströms väg.

Marie-Louise Johansson

Borgholms kommun har ingen erinran mot
ansökan 2019-04-22, skickat per mail enligt ok
med MLJ/Magda 2019-04-16

DELEGERINGSBESLUT

Ebbas- tillstyrkt ansökan för uteservering under
fastställd gågatuperiod

Anders Magnusson

2019-04-16

2019.1214

U

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1215

U

Tack o Bock- tillstyrkt ansökan gällande
uteservering under fastställd gågatauperiod
samt att måtten 6 m *12 m ej får överskridas

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT
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Begagnande av allmän plats
2019.1216

U

Sverigedemokraterna- Begagnande av allmän
plats för torgmöte i Löttorp för utdelning av
information 2019-05-12-2019-05-19

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Yttrande skickat till polisen 2019-04-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1223

U

Alexander Stutterheim Kommunikation Tillstyrkt ansökan för
gatupratare/varuexponering för perioden 201904-17--2019-12-31

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1224

U

Victoriadagen - tillstyrkt ansökan för firande av
Kronprinsessan 2019-07-14 Idrottsplatsen
Borgholm

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

2019-04-16
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1225

U

LaCasa - tillstyrkt ansökan för uteservering
under gågatuperioden

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1226

U

Cafe ölänningen/Kroppkaksboden - tillstyrkt
Anders Magnusson
ansökan för uteservering under gågatuperioden

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1231

U

Pappa Blå- Tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
gatupratarevaruexponering för perioden 2019-04
-17--2019-12-31

2019-04-17

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-17/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1232

U

BORGHOLMS KÖK OCH BAR - tillstyrkt
Anders Magnusson
ansökan för uteservering under gågatuperioden

2019-04-17

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-17/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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