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KOMMUNSTYRELSEN

§ 84

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

84

Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning april 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning april 2019 varav framgår
att
 Resultatet för kommunen är +8,0 mkr. (Årsprognos +20,0 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos +8,9 mkr)
 Investeringar 37,9 mkr. (Årsprognos 81,1 mkr)
 Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 13,5 mkr)
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,8 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen april 2019.
Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

85

Dnr 2018/128 041 KS

Överföring av budget 2018 till 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisade överföringar avseende driftbudget Borgholms Slott och
nedanstående investeringar från 2018 till 2019 om totalt 42 921 tkr.

Ärendebeskrivning
Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2019 uppgår till 40 744 tkr och Överföring av drift från Borgholms Slott uppgår
till 2 177 tkr, total överföring investeringar och drift uppgår till 42 921 tkr fördelat enligt följande:

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 140 med delegation till kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2019-05-28

85

Bedömning
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet utan påverkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten för 2019 blir
totalt 83 mkr. I och med hög investeringsnivån de senaste åren kommer det framåt
krävas motsvarande resultat- och avskrivningsnivå för att klara av självfinansiering
av kommunens investeringar.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

86

Dnr 2019/120 049 KS

Anvisning av medel; flytbrygga till Sjöräddningssällskapet i Böda hamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 100 tkr för anläggandet av Sjöräddningsbrygga i Böda hamn, från investeringsprojekt hamnar.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi föreslår kommunstyrelsen att anvisa 50 tkr för en flytbrygga till Sjöräddningssällskapet i Böda hamn.
Sjöräddningssällskapet i Kalmar har genom bidrag kunnat anskaffa en ny snabbgående räddningsbåt som man vill att den placeras hos och användas av Sjöräddningssällskapet i Böda hamn. För detta behöver man tillgång till en flytbrygga i närheten av Sjöräddningssällskapets lokaler i hamnen.
I samråd med hamnkaptenen har man kommit fram till att en brygga i anslutning till
sliprampens södra del, i rampens riktning skulle vara bra. Då kan bryggan även användas i samband med sjösättning vid rampen.
Flytbryggsdelar finns, idag placerade på Tallen, vilka tidigare använders i Stora rörs
hamn. Dessa är i behov av ny skoning runt om samt nytt trädäck. Uppskattad kostnad för renovering, inklusive arbete av Borgholm Energis fastighetsavdelnings snickare, är cirka 25 tkr. På grund av storleken på flytbryggan krävs specialtransport till
Böda hamn vilket uppgår till 10-15 tkr. Till detta tillkommer ingjutnings- och monteringsarbete uppskattat till cirka 10 tkr.
Då Sjöräddningssällskapet utan annan kostnad för kommunen vill förse norra Öland
med en ny snabbgående räddningsbåt föreslås att kommunen tillskjuter medel till en
brygga för att bolaget omgående ska kunna möjliggöra för Sjöräddningssällskapets
önskan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 Borgholm Energi.
Tjänsteskrivelse 2019-05-15.
Ekonomiavdelningens bedömning
Lämplig plats är direkt söder om sjösättningsrampen intill slipen. En 7 meter lång
begagnad bryggsektion renoveras och transporteras från förrådet vid Tallen till Böda, en cirka 3 meter lång betongramp med grind anläggs på landsidan och en landgång köps in och monteras mellan betongramp och brygga.
Då högtidlig invigning av båten går av stapeln 7 juni är tiden knapp men bedöms ändå vara tillräcklig för få projektet i hamn.
Beräknad kostnad är cirka 100 tkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-28

86

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

87

Dnr 2019/107 149 KS

Anvisning av medel för 2019 och avsätta medel för år 2021; deltagande
i Insikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 70 000 kronor för undersökningen Insikt mätåret 2019.

att

avsätta 70 000 kronor i budgetplan 2021 för undersökningen Insikt mätåret
2021.

Ärendebeskrivning
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Enkäten innehåller 40 frågor; 3 NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor,
3 öppna frågor samt 23 frågor kopplade till 6 serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och resultaten utgör ett konkret
verktyg för förbättringsarbete. Borgholms kommun deltog i denna undersökning
2014 och 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 med förslag att delta 2019, 2020, 2021 och 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 118 med förslag att delta 2019 och
2021 samt att kommunstyrelsen anvisar medel.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Näringslivsutvecklaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2019-05-28

88

Dnr 2018/186 026 KS

Anvisning av medel; långsiktig lösning gällande inomhusklimat etc i
kommunala byggnader
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 100 tkr till inköp av fem portabla AC-anläggningar och tio takfläktar
från investeringsbudget 2019 projekt fastigheter upprustning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-07 § 229, efter skrivelse från
Kommunal, till fastighetsavdelningen bland annat
- att hitta en långsiktig lösning genom fasta aircondition, markiser, solfilm etcetra
på de kommunala byggnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0-076 § 229.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07 § 230 gällande inköp av kylaggregat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 130 att godkänna inköp samt förslag
till kommunstyrelsen att anvisa medel.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget.
Det noteras att inga fasta installationer ska göras i hyrda lokaler.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

89

Dnr 2019/111 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2019; från fastigheter
upprustning till nya projekt i underhållsplanen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 7 680 tkr från investeringsbudgeten fastigheter upprustning till nya
projekt som är beslutat i fastighetsavdelningens underhållsplanering för
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har ett stort behov att upprusta kärnverksamheterna. Många
åtgärder har en direkt påverkan i att Borgholms kommun kan uppnå säkrare arbetsplatser, bättre arbetsmiljöer samt göra stora kostnadsbesparingar.
Total anvisning av medel från investeringsbudgeten fastigheter upprustning till nya
projekt enligt underhållsplaneringen för investeringar 2019 uppgår till totalt =
7 680 000 kr fördelat på
Summa
175 000
500 000
300 000
490 000
550 000
100 000
100 000
150 000
100 000
450 000
300 000
1 800 000
50 000
30 000
150 000
480 000
45 000
235 000
800 000
300 000
575 000
7 680 000

Justerandes sign

Objekt
Borgholm Bibliotek
Kommunens Bostadsrätter
Café Sjöstugan
Ekbacka
Gärdslösa Skola
Hyreshus Kungsgården
Höken
Kallbadshuset
Klockaregården
Kungsgården
Köping skola
Offentliga Toaletter
Runsten
Rälla Skolan
Samtliga UN
Soldalen
Stadshuset
Strömgården
Tennishallen Ventilation
Tennishallen golvmatta
Åkerbohemmet
Totalt 2019

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 140 med delegation till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 122 med förslag att anvisa medel
enligt förslag.
Konsekvensanalys
Då fastighetsavdelningen ständigt måste hantera akut underhåll är ovannämnda
prioriteringslista något som kan komma att förändras. Underhållsplaneringen är ett
verktyg som fastighetsavdelningen avser att använda för att successivt kunna arbeta bort det stora akuta behovet till ett mer planerat underhåll. Arbetet är även viktigt för att uppnå struktur och därmed kunna utnyttja ekonomiska resurser på optimalt sätt.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

90

Dnr 2019/115 206 KS

Uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll från och
med 2019-07-01.

Ärendebeskrivning
Räddningschef Rutger Thuresson föreslår i skrivelse 2019-04-02 att nya taxor för
sotning respektive brandskyddskontroll tillämpas från och med 2019-07-01.
Taxorna är uppräknade med 2,19 % enligt träffat avtal mellan SKL och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Det är varje medlemskommun som ska fatta beslut om taxan.
Beslutsunderlag
Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott 2019-04-17 § 20, information.
Skrivelse 2019-04-02 gällande Taxa för sotning och brandskyddskontroll.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

91

Dnr 2019/116 003 KS

Revidering av revisionsreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta förslag till nytt reglemente för revisionen.

att

upphäva tidigare reglemente för revisionen antaget av fullmäktige 2018-10-15
§ 196.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter om
revisionen genom att anta ett revisionsreglemente. Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning med mera.
Revisorerna har i samråd med kommunfullmäktiges presidium tagit fram ett nytt reglemente. Reglementet är uppdaterat då
- kommunen från och med år 2019 har utökat antalet revisorer från fem till sex.
- revisorerna inte utser några ersättare i de kommunala bolagen.
- ordet alla i § 3 stryks.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-04-30 från revisorerna.
Reviderat reglemente.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-28

92

Dnr 2018/190 105 KS

Vänortsförfrågan Cupra Marittima
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ställa sig positiv till att bli vänort med Cupra Marittima.

att

uppdra till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande att teckna
vänortsavtal.

Ärendebeskrivning
En vänortsförfrågan har inkommit från Cupra Marittima på Italiens östkust. Representanter för Cupra Marittima var på besök i Borgholm i augusti månad 2018 och
träffade vid det tillfället delar av kommunledningen. Bakgrunden till besöket var att
de ville knyta till sig en svensk kommun för närmare samarbete då en känd svensk
konstnär, konstkritiker och professor Torsten Bergmark levde där och staden ville
involvera och medvetandegöra befolkningen om Europasamarbetet. Härefter har
Cupra Marittima beslutat göra en officiell förfrågan om att bli vänort med Borgholms
kommun.
Cupra Marittima och Borgholms kommun har många likheter som turistkommuner
med rikt kulturarv och står inför liknande utmaningar. Här kan nämnas miljöarbete
med bland annat havsvattennivåer/vattenförsörjning, besöksnäring och kulturliv.
Vid positiv respons så ämnar företrädare för Cupra Marittima komma till Borgholm
under augusti månad 2019 för att diskutera formerna för vänortsutbyte och teckna
avtal.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-06-18 från Cupra Marittima
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 257.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 100.
Förfrågan om vänortsutbyte 2019-05-19.
Tjänsteskrivelse 2019-05-21 med förslag att ingå vänortsutbyte.
Bedömning
Efter andra världskriget etablerades ett nordiskt vänortssamarbete. Syftet var att erbjuda möjligheter för nordiska städer/kommuner att övervinna motsättningar och
skapa förståelse mellan länder och invånare. Idag är syftet med vänortssamarbete
istället främst kunskaps- och erfarenhetsutbyte och möjligheter att konkret samarbeta kring gemensamma utmaningar. En officiell relation mellan två kommuner kan
även kallas för ett kommunalt partnerskap. Konkreta samarbetsprojekt med vänorter
och inom kommunala partnerskap kan ibland beviljas ekonomiskt stöd från EU, Sida
och andra finansiärer.
I dagsläget har kommunen ett aktivt vänortsutbyte med Korsnäs och Rockford, däremot finns det inget utbyte med vänorterna Leba och Zelenogradsk.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Ordföranden konstatera att kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänstemannaförslaget.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/99 206 KS

Taxor 2020; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna taxor 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Taxorna 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde behandlas tillsammans
med övriga taxor i kommunfullmäktige i samband med beslut om årsplan 2020
samt plan för 2021-2023.
Förändringar av taxor jämfört med föregående år:
-

Taxa för lotteritillstånd har lagts till.
Sporthallar, hyra av halva hallen har separerats mellan föreningar och enskilda.
Taxan för enskilda har höjts från 70 kr till 100 kr. Taxan för föreningar är oförändrad.
Taxa för entré till Åkerbobadet är höjd med 5 kr för barn och vuxna. Taxa för
10-kort är oförändrad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 121 att godkänna taxorna.
Skickas till
Ekonomiavdelningen för inarbetning i taxedokumentet
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/99 206 KS

Taxor 2020; förslag från Borgholm Energi AB att godkänna avgiftsnivåerna för taxorna Allmän Plats 2020 och Hamn 2020.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att avgiftsnivåerna för Taxa Allmän Plats 2020 och Taxa Hamn
2020 justeras enligt KPI innebärande en höjning med 2,04 % avrundat uppåt
till närmaste femkrona.

att

godkänna taxorna i övrigt.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi föreslår 2019-05-08 § 62 kommunstyrelsen godkänna att avgiftsnivåerna för Taxa Allmän Plats 2020 och Taxa Hamn 2020 höjs enligt Konsumentprisindex (KPI) och att taxan godkänns.
Taxorna justeras enligt KPI december 2017 - december 2018, 2,04 % avrundat uppåt till närmaste femkrona.
Vidare framgår att
- veckoavgiften för torgstånd tagits bort då det i nya föreskrifterna för torghandel
krävs att man nyttjar av kommunen tillhanda hållna torgstånd
- avgift för trottoarpratare inom 0,7 x 5,0 meter utanför verksamheten har tagits
bort.
Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2019-05-08 § 62.
Taxor.
Skickas till
Ekonomiavdelningen för inarbetning i taxedokumentet
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/121 346 KS

Ny taxestruktur för VA-taxa 2020-01-01
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna ny taxestruktur för VA-taxan i Borgholms kommun från 2020-0101.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB överlämnar sitt beslut 2019-05-08 § 64 gällande projekt VAtaxa – införande av ny taxestruktur till kommunstyrelsen som information.
Kommunledningskontoret anser att ärendet måste lyftas för beslut, då taxestrukturen är ett ärende av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt då det påverkar kommunmedborgarna. Beslutet om taxestrukturen för VA-kunder bör beslutas
av kommunfullmäktige, analogt med att kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 godkände den nya debiteringsmodellen för avtalskunder 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 att anta nya debiteringsmodeller för avtalskunder.
Nya taxestrukturen.
Borgholm Energi AB 2019-05-08 § 64 att lägga informationen till handlingarna..
Bedömning
Bakgrund
Ny taxestruktur är framtagen och presenterades för styrelsen november 2017.
Nya debiteringsmodeller för avtalskunder beslutades i KF 2018-06-18 (§ 141 Dnr
2017/201-361 KS).
Styrelsen beslutade 2017-10-04 att införa ny taxestruktur VA och i kommunfullmätige beslutade debiteringsmodeller för avtalskunder VA 2020-01-01.
Nuläge
En ny taxestruktur är framtagen baserad på Svenskt Vattens Basförslag. En juridiskt prövad struktur med utgångspunkt i Lagen om Allmänna Vattentjänsters krav
om rättvis och skälig kostnadsfördelning och baserad på Svenskt Vattens samlade
erfarenhet.
Den nya taxestrukturen kommer att införas från och med 2020-01-01 enligt tidigare
beslut i Borgholm Energi AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

95

Övergripande justeringar i den nya taxestrukturen är:
- Avgiften för mätarstorlek utgår.
o Avgift för både mätarstorlek och lägenhetsekvivalent i dagens struktur innebär dubbel nyttoavgift.
- Begreppet Lägenhet/Lägenhetsekvivalent (LE) justeras.
o Tydligare och mer lättförståeligt med Bostadsenhet/Bostadsekvivalent (BE)
i nya strukturen.
- Grundavgift inklusive en lägenhetsekvivalent justeras
o Tydligare med Grundavgift + Bostadsekvivalenter i den nya strukturen.
- Debiteringsmodellerna för Campingfastighet justeras i enlighet med KF:s beslut
gällande debiteringsmodeller för avtalskunder.
o Det skapar en enhetlig debitering för campingfastigheter inom och utom
verksamhetsområde.
Taxenivåer beslutas i samband med budget för VA.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 96

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

96

Dnr 2019/69 041 KS

Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

skattesatsen 2020 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2020.

att

anta Årsplan med budget 2020 samt plan för år 2021-2023.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2020 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2021-2023.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av driftoch investeringsmedel från 2019 till år 2020.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

att

godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr under
år 2020.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2020.

att

nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.

att

överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och controller Mattias Sundman redogör för
budgetberedningens förslag till Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023.
Av dokumentet framgår budgetramar enligt nedan och att budgeten omfattar ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Vidare framgår styrmodell, kommunens räkenskaper, investeringsbudget och förändringar av samt tillkommande
taxor och avgifter för år 2020.
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Teknisk
ram 2020

Prioriteringar

Budget
2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Kommunfullmäktige

828

853

0

853

871

888

906

Revision

732

732

0

732

748

762

777

Överförmyndare

960

960

500

1 460

1 481

1 500

1 519

Valnämnd

350

0

0

0

0

0

0

156 472

156 725

7 400

164 125

165 460

169 383

170 723

532

548

50

598

610

621

632

Utbildningsnämnd

184 404

165 066

18 345

183 411

180 614

180 222

180 305

Socialnämnd

305 292

309 000

986

309 986

324 289

339 310

355 803

649 570

633 884

27 281

661 165

674 072

692 686

710 106

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd

Beslutsunderlag
Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 131.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde konstateras att
- ekonomiavdelningen kompletterar dokumenten och gör vissa redaktionella ändringar inför behandlingen i kommunfullmäktige.
- Teknisk ram innefattar de framräknade kostnader som täcks av skattemedel.
Prioriteringar avser de belopp som genom politiska prioriteringar läggs till utöver
teknisk ram.
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, med tillägget att att-satsen
gällande upplåning förtydligas med ”under år 2020”.
Carl Malgerud (M) yrkar att
1. att-satsen gällande upplåning upp till 40 mkr ska tas bort.
2. att lydelsen i första ekonomiska målet ska ändras till ”Kommunens alla investeringar ska självfinansieras och vi ska amortera på våra lån”.
3. i investeringsbudget ska projekt utbyggnad Tennishallen/Bowls läggas in under
2020.
Annette Hemlin (FÖL) ställer sig bakom Malgeruds yrkanden.
Ordföranden konstaterar att det finns olika förslag till beslut som ska ställas under
proposition; ändring ekonomiskt mål, tillkommande projekt i investeringsbudgeten,
förtydligande gällande att-sats om upplåning samt att att-satsen om upplåning ska
tas bort.
Proposition – ändring ekonomiskt mål
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen inte vill ändra
målet.
Justerandes sign
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som inte vill ändra målet röstar ja
Den som vill ändra målet röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

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

Därmed kvarstår ekonomiska målet.
Proposition – investeringsbudget
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget
att lägga till projekt utbyggnad Tennishallen/Bowls under 2020.
Därmed läggs projektet in i investeringsbudgeten.
Proposition – upplåning 40 mkr
Innan propositionsställandet konstateras att budgetberedningens förslag kompletteras med ”under år 2020”.
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder budgetberedningens förslag kompletterat med förtydligande.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder budgetberedningens
förslag med förtydligande röstar ja. Den som stöder Malgruds yrkande röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

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

Därmed ska att-satsen kvarstå med förtydligandet att det gäller under år 2020.
Reservation
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1 och BILAGA 2)
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) (BILAGA 3 och BILAGA 4)
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign
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Dnr 2018/50 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - utveckla gång- och cykelvägar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad då motionens intentioner ska beaktas i arbetet med
cykelstrategin för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2018-01-18 att kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel till framtida investeringar i gång- och cykelvägar i
samband med Borgholm Energi AB:s utbyggnad av VA-nätet.
I motionen framförs att Borgholms kommun borde undersöka möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet för att effektivisera investeringarna i samband med dessa arbeten.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 41 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion – Marcel van Luijn (M)
Tjänsteskrivelse 2019-04-09 med förslag att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 128.
Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-11 (2018/187) att uppdra till kommun-styrelsen att genom tillväxtenheten under 2019 ta fram en cykelstrategi för Borgholms
kommun.
I den regionala cykelstrategin för Kalmar län lyfts möjligheterna till en mer kostnadseffektiv utbyggnad av cykelvägar i de fall kommunerna bygger ut VA-nät, fjärrvärme
eller bredband. Tillväxtenheten kommer i arbetet med cykelstrategin att undersöka
möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet. Ambitionen är att cykelstrategin ska utgöra ett underlag för prioriteringar av
framtida utbyggnad av cykelinfrastrukturen.
Avsättning av medel till investeringar i gång- och cykelvägar bör således invänta cykelstrategins slutsatser och ställningstaganden för att möjliggöra strategins genomförande.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; anse motionen besvarad
och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Justerandes sign
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår att mo
tionen ska anses besvarad.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

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

Därmed föreslås att motionen anses besvarad.
Protokollsanteckning 1
”Förslaget går ut på att avsätta medel till framtida investeringar i gång- och cykelvägar i samband med BEAB:s utbyggnad av VA-nätet. Jag anser inte motionen besvarat med att ”motionens intentioner ska beaktas i arbetet med cykelstrategin”.
Att beakta motionens intentioner är inte samma sak som att avsätta medel i samband med utbyggnad av VA-nätet. Cykelstrategin kommer förhopningsvis att beskriva kommunens långsiktiga strategiska plan kring cykelvägar. Det jag i min motion
efterlyser är en rad i investeringsbudgeten som möjliggör att Borgholms kommun
går in med resurser för att samverka med BEAB när arbetet med VA-nätet utförs.
Mitt budgetförslag om detta i KF november 2017 slutade 16-16 och blev sedan nedröstat av S-ordf. Både C och V röstade för mitt förslag att avsätta medel och jag är
mycket besviken att C och V röstade emot mitt förslag nu endast för att de ”styr”
kommunen med S. Detta är väl inte en ideologisk fråga som Centerpartiet förhandlade bort när de blev lydparti till S?
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning 2
”Sedan detta ärende var uppe till beslut förra gången (budgetarbetet 2017) har förutsättningarna förändrats. Vi har fattat beslut om att utarbeta en cykelstrategi i Borgholms kommun. I samband med det arbetet kommer det inte finnas någon budget
så vi anser att det vore praktiskt att koppla ihop dessa ärenden och avsätta medel.
Inte bara anse frågan besvarad genom att “skicka vidare” till arbetet med cykelstrategin.
Framtid Öland Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 98

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-28

98

Dnr 2018/289 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om införandet av begränsat tiggeriförbud
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-12-19 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg i 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms
kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att
Passiv penninginsamling (tiggeri) är förbjuden utanför banker och butiker längs
Storgatan i Borgholm, vid torget Löttorp samt utanför samtliga ICA-butiker och
systembolagsbutiker i Borgholms kommun.
- samt att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforderlig preciserande text och kartmarkeringar.
Beslutsunderlag
Motion 2018-12-19.
Lokala ordningsföreskrifter antagna 2015-05-18.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 utan förslag på beslut.
Bedömning
Av § 10 i antagna lokala ordningsföreskrifterna framgår att
”Polisens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisation
med mera. När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs
inte tillstånd.”
Av ordningsföreskrifterna framgår att
- de gäller offentlig/allmän plats.
- det krävs polistillstånd för insamling av pengar.
- brott mot föreskrifterna lyder under Ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande.
- det är polisen som ser till att de lokala ordningsföreskrifterna följs.
Kommunen har rätt att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter. Innan antagande av revideringen ska länsstyrelsen lämna sina synpunkter på revideringarna.
Det bör noteras att ICA-affärerna i Borgholms kommun ligger på privata fastigheter
och omfattas inte av lokala ordningsföreskrifter.
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Frågan om att begränsa tiggeriförbudet (passiv penninginsamling), måste anses
vara en politisk fråga, så ärendet överlämnas för ställningstagande utan förslag på
beslut.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL), Marcel van Luijn (M) och Lars Lindqvist (SD) föreslår avslag
på motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2017/151 019 KS

Förslag på folkhälsoråd i Borgholms kommun; Folkhälsostrategi 20172027 och Folhälsoplan 2017-2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att kommunens folkhälsoråd ska utgöras av deltagare från redan
bildad ungdomsgrupp och seniorgrupp samt andra relevanta aktörer utifrån de
frågor som ska behandlas.
att folkhälsosamordnaren är sammankallande i Folkhälsorådet.
att folkhälsosamordnaren tillsammans med folkhälsopolitikern är ansvarig för
återrapportering till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Enligt 2017-08-21 antagen folkhälsostrategi ska ett folkhälsoråd utses. Rådet ska
vara knutet till kommunstyrelsen och utgöras av folkhälsopolitiker, representanter
från förvaltningarna, folkhälsosamordnare, kommunpolis, representant inom hälsosjukvård från landstinget samt annan relevant aktör inom friskvård. Av strategin
framgår även styrning och ledning samt folkhälsorådets roll.
Enligt 2017-08-29 antagen folkhälsoplan framgår målen för folkhälsoarbetet. Bland
annat framgår att ett folkhälsoråd ska tillsättas, vars uppgift är att ta fram en aktivitetsplan.
Kommunstyrelsens roll är enligt folkhälsostrategin
- att lämna förslag till övergripande mål för folkhälsoarbetet i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 129 att anta folkhälsostrategin.
Kommunstyrelsen 2017-08-29 § 146 att anta folkhälsoplanen.
Tjänsteskrivelse 2019-04-16 med förslag att nuvarande arbetsgrupper kan ersätta
rollen som folkhälsoråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 124 med bifall till förslaget.
Bedömning
Folkhälsosamordnaren arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ska arbeta
strategiskt med folkhälsofrågor.
Folkhälsosamordnaren får stöd i sitt arbete av olika arbetsgrupper med prioriterade
målgrupper: Ungdomar och seniorer i Borgholms kommun.
Ungdomssamordnaren samordnar den ungdomsgrupp som finns i kommunen där
tvärsektoriella folkhälsoinsatser initieras och följs upp. Ungdomsgruppen är i första
hand en grupp för informationsutbyte men arbetsgrupper bildas vid behov.
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Ungdomsgruppen består av: Rektorer på Slottsskolan, Åkerboskolan, Rälla, förebyggande teamet, polisen, elevhälsan, fritidsledarna, missbruksterapeut, enhetschef IFO. Till och från deltar även folkhälso- och ungdomspolitikerna, i dagsläget
Marcel van Luijn (M) och Sara Kånåhols (V).
Seniorgruppen är under uppbyggnad. I dagsläget ingår representanter från: hälsocentralen, studieförbundet vuxenskolan, SPF både Blåelden och Nordöland, PRO
både Köpingsvik och Borgholm, volontär, ansvarig folkhälspolitiker och folkhälsosamordnaren, eventuellt kommer även representant från Folktandvården och ytterligare frivilligorganisationer (Omtanken, Röda Korset etc) ingå.
Vid behov bjuds förvaltningschefer och externa aktörer (frivilligorganisationer etcetera) in till dessa grupper
Konsekvensanalys
Att skapa ytterligare en grupp Folkhälsoråd som ska arbeta med samma frågor som
de redan skapade arbetsgrupperna kan anses onödigt. Det är bättre att låta arbetsgrupperna bilda rådet. Deltagarna kan variera beroende på vilka frågor som ska behandlas. Folkhälsosamordnaren är sammankallande och tillsammans med folkhälsopolitikern ansvarig för återrapporteringen till kommunstyrelsen.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Tillväxtchef
Folkhälsosamordnare
Folkhälsopolitiker
______________
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Dnr 2018/260 041 KS

Godkännande av årsredovisning 2018, Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Vad gäller frågan om ansvarsfrihet behandlas denna av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund överlämnar 2019-03-28 § 23 efter godkännande årsredovisningen till medlemskommunerna.
Av beslutet framgår att det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har
försämrats kraftigt under 2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr. Ett negativt resultat har endast varit aktuellt ett år innan i förbundets historia, år 2013 då resultatet var minus 0,5 mkr. Vid delårsbokslutet prognostiserades årets resultat till ett underskott om 24,1 mkr, vilket alltså ändå innebär en
viss återhämtning under hösten.
Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott om 14 mkr. Skolenheternas
underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg
elevpeng och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
Det ekonomiska läget för år 2018 påverkas även av extra bidrag som delats ut tillenskilda huvudmän avseende åren 2010-2014. Kommuner/kommunalförbund är, enligt
kammarrättsdomar, ålagda att göra detta när den egna gymnasieverksamheten med
givna medel gått med underskott. Enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) ska
inträffade händelser under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår som finns
oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar. Detta innebär att
även beräkningarna för åren 2015-2018 har tagits upp i bokslutet.
Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans. Förbundet arbetar nu intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler
och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Återhämtningen
som ändå har skett mellan prognosen vid delåret och årets resultat kan härledas till
dessa.
Måluppfyllelsen för gymnasieförbundet olika mål inom de prioriterade områdena
uppgår till 74 %.
Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-03-28 § 23.
Årsredovisning.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/253 008 KS

Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk mat som standard i skolor och förskolor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå medborgarförslaget då en övergång till uteslutande vegansk kost inte
motsvarar riktlinjerna i Kostpolicyn.

Ärendebeskrivning
Kate och Sigge Kalmström föreslår i medborgarförslag 2017-10-18
- att kommunen inför vegansk mat som standard i skolor och förskolor.
Kommunfullmäktige lämnar 2017-12-18 § 188 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Motionen.
Synpunkter från kostverksamheten.
Kostpolicy för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 115.
Bedömning
Kostverksamheten i Borgholms kommun serverar dagligen cirka 1 800 måltider till
förskola, skola och äldreomsorg varav cirka 300 måltider är till äldreomsorgen.
Kostverksamheten i Borgholms kommun följer den, av kommunfullmäktige, antagna Kostpolicyn, med riktlinje att i huvudsak följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Måltidsverksamheten ska ge en inblick i det svenska kulturarvet i allmänhet.
Den ska också spegla dagens moderna samhälle med dess kulturella mångfald
och uppdraget innefattar även att sträva mot ett internationellt perspektiv.
Kostverksamhetens uppdrag är också att servera en väl sammansatt matsedel
som är varierad, näringsberäknad och som följer de Nordiska Näringsrekommendationerna.
Denna variation uppnås genom att servera både kött, fisk, fågel och vegetariskt.
Vegansk kost erbjuds på begäran och då styrkt av intyg från vårdnadshavare. En
övergång till uteslutande vegansk kost motsvarar inte riktlinjerna i Kostpolicyn. Det
är inte heller en rekommendation från Livsmedelsverket att enbart servera vegansk
kost.
Utöver hänvisningar till olika dokument bör vi också tänka ur barnens och elevernas perspektiv. Är detta vad de önskar? Svaret är nej utifrån den information som
framkommer på Kostråd.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Förslagsställarna har sökts för inbjudan till sammanträde, men inte varit anträffbara.
Skickas till
Förslagsställaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/201 008 KS

Medborgarförslag (Hans Bäck) - placera ett utegym i Bäckmanska parken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

beakta medborgarförslagets intentioner i kommande planering för allaktivitetspark i Borgholms stad.

att

medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Hans Bäck, Östra Kyrkogatan 6a, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
- att utegym placeras i Bäckmanska parken.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-09-17 § 179 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt be-handlas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag- Hans Bäck
Tjänsteskrivelse med förslag att beakta intentionerna i kommande plan för allaktivitetspark och att förslaget därmed anses besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 92.
Bedömning
Det område som idag är möjligt att använda som är lekplats är maximerat och i övrig del av parken ska enligt detaljplan användas som park och strövområde.
Fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen arbetar med att finna lämplig plats för
allaktivitetsparken
Dagens sammanträde
Förslagsställaren har sökts för inbjudan till sammanträde, men inte varit anträffbar.
Skickas till
Förslagsställaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/42 008 KS

Medborgarförslag (Stéphanie Mayes) - skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget
slutligt behandlas.
Ärendebeskrivning
Stéphanie Mayes, Sättra 35, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 201901-19 att skolskjuts ska anordnas till alla barn i grundskolan till och från Borgholm.
Motiveringen till förslaget är bland annat att Borgholms kommun beskriver sig på
sin hemsida som den bästa skolkommunen i undersökningar om skola och dess
kvalitet. Medborgarförslaget beskriver att barnen i Sättra måste ta sig längs en
landsväg på 2,9 km som inte har trottoarer, är upplyst, är smal och 70 km/h samt
att barnen som är drabbade inte orkar ta sig till skolan.
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-02-11 § 29 medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-03-27 att överlämna ärendet till utbildningsförvaltningen för beredning inför nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-01-19.
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 29.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-02l 2019.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-10 § 25.
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 34.
Dom Kammarrätten 2019-03-27.
Utbildningsnämnden 2019-04-24 § 44 med förslag på avslag.
Bedömning
Inför höstterminen 2018 tecknade Borgholms kommun ett samverkansavtal med
Kalmar Länstrafik för planering av skolskjuts för elever i Borgholms kommun. Enligt
avtalet ska kommunen, som planeringsunderlag till Kalmar Länstrafik, besluta om
vilka elever som är skolskjutsberättigade enligt skollagen. Kommunen ska även
meddela förändringar som följd av att exempelvis en elev byter bostad eller att en
elev beviljas skolskjuts under innevarande läsår. Kalmar länstrafiks uppdrag är att
planera trafik utefter detta underlag och kommunicera förslaget till kommunen. Kalmar länstrafik avropar sedan uppdraget från avtalade trafikföretag som Kalmar
Länstrafik har avtal med. Kalmar Länstrafik planerar trafiken för tio av tolv kommuner i Kalmar län.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gällande de elever som går på Slottsskolan i Borgholms kommun avropar dock inte Kalmar Länstrafik för kommunens räkning på detta sätt, utan Slottsskolans elever åker med kollektivtrafiken till Slottsskolan. Fram till sommaren 2018 har det gått
en linje med kollektivtrafiken igenom Sättra, buss 108, som Kalmar Länstrafik inför
höstterminen 2018 beslutade att ta bort utifrån likabehandlingsprincipen och kommunens skolskjutsreglemente, då det fanns andra skolskjutslösningar för eleverna i
Sättra. Fordonet omplacerades till en annan linje i kommunen med högre belastning. Borgholms kommun fattar inte beslut om kollektivtrafiken utan betalar ett busskort åt eleverna i Sätta för att ta sig fram och tillbaka till skolan. Borgholms kommun har därför inte dragit in någon buss i Sättra och kostnaden för kommunen är
den samma då kommunen köper busskort av Kalmar Länstrafik.
Utbildningsnämnden i Borgholms kommun beslutar dock om rätten till skolskjuts
enligt skollagen där skolskjuts av särskilda skäl ingår. Kommunen ska då utreda
om det finns trygga skolskjutslösningar för de elever som ansöker om särskilda
skäl. Om så inte är fallet, och utbildningsnämnden gör en annan bedömning än
Kalmar Länstrafik har gjort, kan det innebära att Borgholms kommun sätter in andra fordon mellan bostad och skola eller bostad och kollektivtrafiken. Beslut angående kollektivtrafiken i Sättra ligger inte på kommunen att fatta.
Elever som bor i Sättra och går i Slottsskolan i Borgholm har skolskjuts varje morgon från Sättra med buss 539 till Rälla för att med två minuters väntetid åka med
buss 101 från Rälla till Borgholm. De kan även byta buss vid hållplatsen Stugbyn
utan väntetid för att gå på en annan buss 101 som går hela vägen fram till Slottsskolan. Bussen går nästan i direkt anslutning från elevernas bostad. Det som beskrivs i motiveringen till medborgarförslaget stämmer därför inte så länge det inte
är så att eleverna själva väljer att åka bussen från Gärdslösa till Borgholm på morgonen. Det går dock ingen direktbuss från Sättra till Borgholm med kollektivtrafik
på det sätt som det tidigare gjorde.
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen 10 kap. § 32. Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Borgholms kommuns skolskjutsreglemente anger att avståndet en elev ska kunna
förflytta sig är 2 km i årskurs F-3, 3 km i årskurs 4-5 samt 4 km i årskurs 6-9. Undantag kan göras då vägen av kommunen bedöms som farlig väg utifrån elevens
ålder eller om eleven har särskilda skäl. Elever ska inte behöva sitta på bussen
mer än 45 minuter och bör lämnas tidigast 40 minuter innan skolstart och hämtas
senast 40 minuter efter skolslut. Exempelvis Mörbylånga kommuns motsvarande
avstånd är 3 km i årskurs F-3, 4 km i årskurs 4-6 och 5 km i årskurs 7-9 mellan bostad och skola samt 3 km mellan bostad och hållplats för årskurs F-9.
Förslaget om skolskjuts för alla barn i grundskola till och från Borgholm skulle innebära att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen då alla elever
i grundskolan inte går i skola i Borgholm. Det är även så att de elever som är beviljade skolskjuts fortsatt skulle behöva gå eller cykla till hållplats utifrån Borgholms
kommuns avståndsregler om förslaget antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget bedöms även kunna leda till större förändringar av skolskjutstrafiken under läsårets gång som gör skolskjutsorganisationen svårplanerad. Kraftigare förändringar av skolskjutsorganisationen kan leda till förändrade upphämtningstider
för elever vilket kan påverka vårdnadsvararnas livspussel mellan familjesituation
och arbete.
Rätten till skolskjuts för alla barn i grundskolan till och från Borgholm bedöms medföra en ökad kostnad eftersom det bör medföra behov av fler fordon och ökat antal
kilometer än vad Kalmar Länstrafik avropar för Borgholms kommuns räkning i dag.
Kostnaden skulle också vara svår att budgetera utifrån att förändringar som omfattas av förslaget skulle kunna medföra kraftigt ökade kostnader.
Utbildningsförvaltningens sammanvägda bedömning är att det skulle vara olämpligt
att bevilja förslaget i motionen av ovanstående anledningar samt att utbildningsnämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Konsekvensanalys
Förslaget att skolskjuts ska anordnas för alla barn i grundskolan till och från Borgholm skulle leda till att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen, att skolskjutsorganisationen skulle bli svårplanerad samt ökade och svårbudgeterade kostnader för skolskjuts.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 5)
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2019-05-28 § 96
Borgholm 190528 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation finansiellt mål
Moderaterna reserverar sig mot den föreslagna ändringen av att ett av de
finansiella målen medger att stora och långsiktiga investeringar får
lånefinansieras.
De långsiktiga riskerna med ökade lån i välfärden gör oss mer känsliga för för
räntehöjningar och skattehöjningar, samt att så länge vi äger avyttringsbara
tillgångar i kommunen eller bolaget som ej tillhör kärnverksamheten så ska
dessa i första hand avyttras för att lösa finansieringen.
Självfinansiering av investeringar är en viktig del i ordning och reda i ekonomin.
Borgholm 190528
Moderaterna
Carl Malgerud
Marcel van Luijn

BILAGA 2 KS 2019-05-28 § 96

Borgholm 190528 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation upplåning 40 mkr
Moderaterna reserverar sig mot den föreslagna att satsen i budgeten för 2020
som lyder:
a t t godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar upp till 40 mkr
Vi föreslår att denna tas bort. Orsaken till detta är att för större projekt som är av
principiell beskaffenhet och ska godkännas i KF så ska denna åtföljas av
finansieringsförslag. Det är av yttersta vikt att upplåning och dess orsaker alltid
blir föremål för godkännande i KF. Självfinansiering är en viktig del i ordning och
reda i ekonomin.
Borgholm 190528
Moderaterna
Carl Malgerud
Marcel van Luijn

BILAGA 3 KS 2019-05-28 § 96

Reservation kommunstyrelsen 2019-05-28
Ärende 9 - Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023. Ändring finansiella mål.
I inledningen av årsplanen läser vi i kommunalrådets inledning: “Att ta ansvar för ekonomin är en
förutsättning för att driva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över tiden.”
Det håller vi med om. Men vi håller inte med om hur det ska gå till!
I samband med turerna runt Åkerboskolan har vi från majoriteten (S, C och V) fått information om att
kommunen kan finansiera en nybyggnation med egna medel fördelat över två år. I budgeten föreslås
det nu att vi ska låna.
I dokumentet ser vi också en investeringspost för ytterligare en nybyggnation av hyreshus i Rälla,
trots att det inte finns något beslut om detta. Det finns inte heller likvida medel till detta. Vi föreslås
låna. Majoriteten vill därför ta bort det finansiella målet som säger att investeringar ska
självfinansieras. För de vill helt enkelt låna mer pengar. Vi tycker att i stället ska kommunägda lokaler
som inte används i kommunens basverksamhet säljas och därigenom skapa en bättre likviditet.
Exempelvis vårdcentral och hyreshus.
Om vi ser “över tid” framöver (fyra år) så ser vi att likviditeten minskar och därmed också
investeringsutrymmet. Samtliga nämnder och styrelser måste strikt följa budget/plan varje år, något
som av olika anledningar inte hänt på länge, annars minskar likviditeten ännu mer och vi riskerar att
behöva låna även till kortsiktiga investeringar. I värsta fall även till driften. Finansinstituten varnar för
höjda räntor och en försvagad konjunktur påverkar även kommunens ekonomi negativt. Redan nu har
ett antal kommuner drabbats av försämrad ekonomi och det förväntas att det blir fler i framtiden.
Sammantaget gör allt detta oss oroliga för att öka kommunens skuldbörda.
Borgholms kommun har legat i det sämre spannet då det gäller hög skuldsättning men har nu klättrat
upp till “den bättre” halvan. Det känns bra. Men då yrkar majoriteten på att vi ska ta bort vårt
finansiella mål om att investeringar ska självfinansieras. Det tycker vi inte är ansvarsfullt och
reserverar oss därmed mot ändringen i budgetdokumentet till förmån för vårt eget yrkande. Dvs att
investeringar även fortsättningsvis ska självfinansieras.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin

BILAGA 4 KS 2019-05-28 § 96

Reservation kommunstyrelsen 2019-05-28
Ärende 9 - Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023.
Att-sats: att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr
Med samma motivering som i vår andra reservation vid dagens sammanträde reserverar vi oss även
mot detta beslut till förmån för vårt eget yrkande; att stryka att-satsen “att godkänna upplåning
avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.”

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin

BILAGA 5 KF 2019-05-28 § 104

Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-05-20

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-04-18 - 2019-05-20

Riktning:

Inkomna

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1255

I

2019-04-29

Protokoll Överformyndarnämnd 16 april 2019
Överförmyndarnämnd
KS meddelande

2019.1257

I

2019-04-29

2019.1265

PROTOKOLL

Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 | Magdalena Widell
Viktig information från SKL, cirkulär 19:20
Sveriges Kommuner och Landsting

I

2019-04-29

KS meddelande

CIRKULÄR

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler
med integrerad skyddsfunktion |

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.1271

I

2019-04-30

CIRKULÄR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor Magdalena Widell
för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19,
med Svenska Kommunalarbetarförbundet och
Vision
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.1289

I

2019-04-30

2019.1305

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Meddelande om laga kraft - Detaljplan för Isgärde Magdalena Widell
4:4 m fl - Mörbylånga kommun
Mörbylånga Kommun

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut SN 2019-04-24 §46- Uppföljning av
ekonomisk effektiviseringplan

Magdalena Widell

2019-05-02

SN

KS 2018/216

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation
Sidan 1 av 4

1

Id
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1306

I

Beslut SN 2019-04-24 §45- Budgetuppföljning
mars 2019

2019-05-02

SN

KS 2018/216

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation
2019.1356

I

2019-05-06

2019.1357

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Dispens från förbund att framföra motorbåt i
Bödabukten

Magdalena Widell

Lännstyrelsen i Kalmar län

I

2019-05-06

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kalmarsunds gymnasieförbund styrelsens
protokoll från 2019-04-25.

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

2019.1364

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

2019-05-06

2019.1363

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
cirkulär 19:21

I

PROTOKOLL

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Magdalena Widell
HÖGSRUM 5:29

2019-05-06

Plan- och byggenheten

KS 2019/4

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Markfrågor 2019
2019.1404

I

Skrivelse med förfrågan om förlängd arrende tid
för 3 sjöbodar i Byxelkrok

2019-05-08

Petter Skoglund rest AB

KS 2019/4

AS 9/5-19 har sökt Petter för vidare rådgörande.
Ej svar, lämnat meddelande om återkoppling.

Magdalena Widell

SKRIVELSE

Markfrågor 2019
2019.1425

I

Målnr. F 1564-18. Föreläggande av lantmäteriets Magdalena Widell
beslut ang anläggninsförättning på fastighet Böda
Kronopark. MEX meddelar att inget yttrande från
kommuen kommer att ges

2019-05-08

Växjö Tingsrätt

KS 2018/4

KS meddelande

FÖRELÄGGANDE

Markfrågor mex 2018
2019.1469

2019-05-09

I

Undersökning från elever på slottsskolan om
Öland en kommun.

Magdalena Widell

Slottsskolan

Sidan 2 av 4

2

Id
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Ärendemening

2019.1551

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Länsstyrelsen meddelar att godkänna tillfälliga
lokala trafikföreskrifter på väg 984 och 986

Magdalena Widell

2019-05-15

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/90

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud i Sandvik
2019.1561

I

2019-05-16

2019.1568

Protokollsutdrag - Fyllnadsval av ledamot och
ordförande i Kalmarsunds överförmyndarnämnd
efter Fredrik Persson (S)

Magdalena Widell

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beläggningsplan 2019 karta ny

Marie-Louise Johansson

2019-05-16
KS 2018/208

KS meddelande.
Gatuunderhållsplan för Borgholms kommun 2018
-2027

2019.1569

I

Priolista_Borgholm_201905

Marie-Louise Johansson

2019-05-16
KS 2018/208

KS meddelande
Gatuunderhållsplan för Borgholms kommun 2018
-2027

2019.1588

I

Protokoll från 2019-05-13

2019-05-20

Styrelsen E-ons miljöfond

KS 2017/293

KS meddelande

Magdalena Widell
PROTOKOLL

Miljöfond; regelverk och ansökan ur fonden
2019.1600

I

2019-05-20

2019.1602

Sammanträdesplan 2020 för SKL

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Förvaltningsrätten beslutar att avvisa
överklagandet i mål 2181-19 den delen som
avser
förslaget till kommunstyrelsen att anvisa 62 000
kr till åtgärderna.
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition i
övrigt.

Magdalena Widell

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2019-05-20
KS 2019/9

Delegation KSO 2019
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2019.1604

2019-05-20

I

Kontrollrapport av livsmedelsinspektion på
Ekbacka logistik, inga avvikelser konstaterades
vid kontrollen för lokaler och utrustning samt
kylkedja och temperaturkriterier

Magdalena Widell

Miljöenheten
KS meddelande

RAPPORT
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-05-20

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-04-18 - 2019-05-20

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
2019.1237

U

2019-04-24

Förfrågan och beviljat transporttillstånd,
Karlshamn till Borgholm 2018-04-23

Marie-Louise Johansson

Sven Jinert AB

KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1241

U

Delegationsbeslut att tilldela Securitas Sverige
AB upphandling avseende
parkeringsövervakning Borgholms kommun.

Ilko Corkovic

2019-04-24
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1267

U

Magique - Tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
gatupratarevaruexponering för perioden 2019-04
-30--2019-09-30

2019-04-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-29/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1268

U

Pappa blå - tillstyrkt ansökan gällande
uteservering för perioden 2019-04-17-2019-0821 gågatuperiod

2019-04-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-29/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1269

U

Pubben - tillstyrkt ansökan för uteservering
under gågatuperiod samt för tält under
skördefesten

2019-04-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-29/Magda
Uppdaterat yttrande skickat 2019-05-07/Magda
Uppdaterat yttrande skickat 2019-05-15/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1477

U

Delegationsbeslut-parkeringsövervakning

Jens Odevall
Sidan 1 av 6
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019-04-30

KOMMUNSTYRELSEN

KS 2019/1

Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 82 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal
2019.1273

U

AS 30/4-19 MEX lämnar inga vidare yttranden
Alexander Sundstedt
utöver vad som redan beskrivs i ärendet från
Plan- och byggenheten.
Borgholms kommun berörs som fastighetsägare
till Byxelkrok 1:1. Grannyttrandet gäller bygglov
för tillbyggnad för inred av ytterligare lokal
flerbostadshus Svar senast 2019-05-14

2019-04-30

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KS 2019/13

AS 30/4-19 MEX lämnar inga vidare yttranden
utöver vad som redan beskrivs i ärendet från
Plan- och byggenheten.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.1276

U

Brasserie Tack o Bock - tillstyrkt ansökan för
uteservering under gågatuperioden med
korrigering av ytan.

Anders Magnusson

2019-04-30
KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-30/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Uppdaterat yttrande med nya mått skickat 201905-07 till polisen/magda
Begagnande av allmän plats

2019.1603

U

Delegationsbeslut - Offentlig Toalett

Jens Odevall

2019-05-02

KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/280

DELEGERINGSBESLUT
Offentlig toalett, Sjötorget

2019.1344

U

2019-05-03

Beviljad ansökan om transporttillstånd från
Karlskrona till Rälla 2019-05-06

Marie-Louise Johansson

Sven Jinert AB

KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1367

U

Borgholms kommun- ingen erinran mot
Anders Magnusson
ansökan om avlossande av skott inom detaljplan
med salutkanon, i samband med
invigning av lekplats, Bäckmanska parken,
2019-05-11 kl 11.00-14.00

2019-05-06

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-05-06/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1368

2019-05-07

U

Anjas massage- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare och varuexponering för perioden
2019-05-06--2020-06-04

Anders Magnusson

Yttrande
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KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-07/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1397

U

Delegationsbeslut att betala ut kommunens
halva marknadsstöd om 117 500 kronor till
Rederi AB Ölandslinjen

Ilko Corkovic

2019-05-07
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1417

U

Borgholms kommun- ingen erinran mot
ansökan om utdelning av broschyrer samt info
inför EP-val och folkomröstningen 2019-05-112019-05-26

2019-05-08

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-05-08/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1426

U

Delegationsbeslut att upphandla Ramavtal
Byggtjänster; Eltjänster. (revidering av tidigare
beslut h id 2019.274)

Lars Gunnar Fagerberg

2019-05-08
KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.1465

U

Lokal trafikföreskrift gällande gångfartsområde
på hamnvägen mellan 9 maj och 6 oktober
2019.

Marie-Louise Johansson

2019-05-09
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1476

U

Nyttjanderättsavtal Pappa Blå, signerat av
bägge parter.

Alexander Sundstedt

2019-05-10
KS 2019/109

DELEGERINGSBESLUT
Nyttjanderätt för allmän platsmark del av
Borgholm 11:1; Engelen 5 Pappa Blå

2019.1493

U

Borgholmsdagarna - tillstyrkt yttrande för
offentlig tillställning 2019-07-23-2019-07-26

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1494

U

Stora Hamnkontoret- Tillstyrkt ansökan gällande Anders Magnusson
uteservering 2019-05-09-2019-12-31

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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Dokumenttyp
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2019.1496

U

Lilla hamnkontoret- tillstyrkt ansökan för
perioden 2019-05-15—2019-09-30

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1497

U

Pingstförsamlingen- tillstyrkt ansökan för sång
Anders Magnusson
och musikgudtjänst Söndagar 2019-06-30--2019
-08-04

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1498

U

Borgholms cityförening - Ingen erinran mot
ansökan av Familjelördag 2019-06-01 08:0018:00

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1499

U

Kalmar OK- Borgholms kommun har för sin del Anders Magnusson
ingen erinran mot ansökan orientering 2019-0908 på Ekerum

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till LST 2019-05-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1550

U

Yttrande i mål 2181-19. Kommunen motsätter
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall gäller KSAU 2019-04-08 samtliga
beslut samt inhibition av beslutet under § 85

Ilko Corkovic

2019-05-14

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-14/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1552

U

Byxelkroks AIK snuskafton -Tillstyrkt ansökan
för offentlig tillställning på Byxelkroks festplats
2019-07-23 kl. 17.00-01.00

2019-05-15

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-15/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1553

U

Byxelkroks AIK -Tillstyrkt ansökan för offentlig
tillställning på Byxelkroks festplats för
familjekväll 2019-07-17 kl. 17.00-01.00

2019-05-15

Yttrande

KS 2019/6

Skickat 2019-05-15/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1555

2019-05-15

U

Tillåtelse- Fritidsvägen 25 D - Schakt utanför
fastighet under perioden 2019-05-10--2019-0628.

Alexander Sundstedt

20190025/
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Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

2019.1605

U

Lokala trafikföreskrifter gällande: förbud
Marie-Louise Johansson
stanna/parkera östra sidan av Västra
Kyrkogatan och västra sidan av Östra
Kyrkogatan (alltid) , förbud att parkera
Slottsgatan (april-oktober) och Marknadsvägen
(Löttorp sommartid) tillfällig gågata Hamnvägen
(23-26 /7), cykelförbud Storgatan (gäller alltid) .
Gågata del av Södra Långgatan (Verdandigränd
till Hamnvägen) och del av Storgatan
(Slottsgatan-Hamnvägen). gällande
gågatuperiod. Kyrkallen förbud fordonstrafik midsommarhelgen

2019-05-15
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2018.3701

U

Överenskommelse från 2018-12-05 mellan
kommunen, BEAB och projektgruppen för
Borgholms mässan 2019-05-23-2019-05-25

Jens Odevall

Ändra datum upprättat till 2018-12-05

DELEGERINGSBESLUT

2019-05-16
KS 2018/2

Delegation KC
2019.1562

U

SBF 12 Lugna Björnen Fastigheter AB- Ansökan Anders Magnusson
tillstyrks under perioden 2019-06-03--2019-0630 för byggetablering

2019-05-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1573

U

2019-05-16

Tillåtelse- Grävning för servisledning sker på
Sandgatan 4 2019-05-19--2019-06-07

Alexander Sundstedt

20190028/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1574

U

2019-05-16

Tillåtelse-Grävning på Almvägen 7 2019-05-14- Alexander Sundstedt
2019-05-15
20190027/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1575

U

2019-05-16

Tillåtelse- Grävning sker på gräsytan vid
turistbyrån 2019-05-06--2019-05-24

Alexander Sundstedt

20190023/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1576
2019-05-16

U

Tillåtelse- Grävning sker på Klockaregatan 1
under 2019-05--2019-05-31

Alexander Sundstedt

20190024/BEAB
Sidan 5 av 6
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KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1606

U

Beviljat transporttillstånd tung och bred
transport från Hultsfred till Villagatan,Borgholm,
2019-05-13.

Marie-Louise Johansson

2019-05-16
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1591

U

Yttrande i mål 1834-9. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 219-03-12 §
54,56 och 66 och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.

2019-05-20

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1593

U

Yttrande i mål 2181-19. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 2019-04-08
samtliga beslut och begärd inhibition av beslut
under § 85 anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-05-20

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1594

U

Yttrande i mål 2176-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 2019-04-02 §§64
-66 samt §§72-73 och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.

2019-05-20
KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1595

U

Yttrande i mål 1474-19 . Kommunen motsätter Ilko Corkovic
överklagandet gällande KF samtliga beslut 2019
-02-11 och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-05-20

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-07
§ 107 Hastighetsdämpande åtgärder på Sune Danielsons gata
§ 108 Förfrågan om flytt av infart
§ 109 Trafiksäkerhet i centrala Borgholm
§ 110 Godkännande av omförhandlade avtal gällande avgiftsbelagd
parkering i Borgholm och Köpingsvik
§ 111 Revidering av taxa för felparkeringsavgifter
§ 112 Godkännande av utlandsresor 2019
§ 113 Godkännande redovisning av delegationsbeslut: Avsiktsförklaring;
Överenskommelse om markbyte. Osten 2
§ 114 Begäran om kommunalt huvudmannaskap - sanering Passaden 3
§ 115 Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk mat som
standard i skolor och förskolor
§ 116 Motion (Per Lublin ÖP) - om införandet av begränsat tiggeriförbud
§ 117 Landsbygdskonferens 2019; finansiering
§ 118 Deltagande i Insikt 2019
§ 119 Besök, ReCap Moduler 21
§ 120 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
budget/åtgärdsplan
§ 121 Taxor 2020; kommunstyrelsens verksamhetsområde
§ 122 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2019; från
fastigheter upprustning till nya projekt
§ 123 Överföring av budget 2018 till 2019
2019-05-14
§ 124 Förslag på folkhälsoråd i Borgholms kommun; folkhälsostrategi 2017-2027 och
Folkhälsoplan 2017-2020
§ 125 Information om arbetet med Översiktsplan för Borgholms kommun
§ 126 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden
§ 127 Begäran om kommunens medverkan vid evenemang
§ 128 Motion (Marcel van Luijn M)- utveckla gång- och cykelvägar
§ 129 Återrapportering; utbyggnad av Byxelkroks hamn
§ 130 Återrapportering; uppdrag långsiktig lösning gällande inomhusklimat etc i kommu
nala byggnader
§ 131 Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023
§ 132 Besök, Nrep
§ 133 Besök, Riksbyggen
§ 134 Besök, Kalmar länstrafik
Kultur och fritidsutskottet
§ 14
§ 15
§ 16

Borgholms kommuns kulturpris 2018
Kulturprojektbidrag våren 2019
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2019
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Borgholm Energi AB
2019-04-11
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Styrelsemöte inledning 2019
Formalia Styrelsen
VD informerar 2019
Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
Avfallstaxa 2019
Avfallssortering matavfall
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
VA-verksamheten - allmänt
Rapport från PWC
Beslut från kommunen 2019 mars
Restlista 2019

2019-05-08
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66

Styrelsemöte inledning 2019 maj
VD informerar 2019 maj
Månadsuppföljning 2019 april
Avvikelserapportering 2019
Genomlysning av verksamheter
Taxa Allmän Plats och Hamn för 2020
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
Projekt VA-taxa - Införande av ny taxestruktur
Beslut från kommunen 2019 april
Restlista 2019

Borgholm Energi El-nät
2019-04-11
§ 16
§ 17
§ 18

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
Formalia Styrelsen
BELNAB Månadsuppföljning 2019

2019-05-08
§ 19
§ 20
§ 21

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019 maj
BELNAB Månadsuppföljning 2019 april
Elmätare och mätinsamlingssystem
------------------------------------
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