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Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens arbete och läge.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar styrelsen om kommunens verksamhet. På särskild efterfrågan informerar kommunchefen kort om aktuellt läge i arbetet med Åkerboskolan.
______________
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258

Dnr 2018/277 002 KS

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna reviderad delegationsordning med kommunstyrelsens redigering
och att ersätta tidigare antagen 2019-02-28 § 28.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sedan den senaste delegationsordningen antogs 2019-02-28 bemannats på ett flertal funktioner som tidigare inte var tillsatta
och ett antal policydokument har antagits som förutsätter delegation till tjänsteman
för effektiv handläggning.
Delegationsordningen är framtagen för att avlasta kommunstyrelsen och utskottet
från rutinärenden. Genom en fungerande delegation skapas mer utrymme för principiella ärenden, planering och beslut om styrande riktlinjer.
I och med en fungerande delegation möjliggörs också en effektivare förvaltning
med korta beslutsvägar, effektiv handläggning och snabbare beslut.
Av dokumentet framgår vad som ersatts och vad som är nytt, skrivet med röd text.
Dokumentet kommer att renskrivas efter att kommunstyrelsen godkänt detsamma.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning antagen 2019-02-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258 2019-11-05
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsen bestämmer att redigera kommunstyreslens arbetsutskotts förslag
med att medförar (verkställande av beslut) efter fastighetsdel i punkt D10.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med kommunstyrelsens redigering, till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.
______________
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175

Dnr 2019/216 003 KS

Policy för medborgardialog samt rutin för genomförande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta policy för medborgardialog med redaktionella ändringar.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen
att

återremittera till kommunchefen att omarbeta och förenkla förslaget till riktlinjer för genomförande av medborgardialog.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrapport. Demokratiberedning föreslog i slutrapporten bland annat att formerna för dialog
med medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och
förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den
politiska processen”.
Kommunledingsförvaltningen har utifrån rapporten dels tagit fram förslag på en policy för medborgardialoger som visar vad en medborgardialog innebär och dels en
riktlinje/handlingsplan som visar hur en medborgardialog kan genomföras.
I policyn noteras det särskilt att det är politikerna som har ansvaret för dialogen med
medborgarna, en dialog ska alltså beslutas politiskt av nämnd/styrelse,
och att tjänstepersonerna ansvarar för det praktiska genomförandet och dokumentationen.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens slutrapport.
SKL.
Tjänsteskrivelse 2019-10-21 med förslag att anta policy och rutin.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259 2019-11-05
Bedömning
Kommunstyrelsen redovisar förslag om redaktionella ändringar, på punkt
3.1, som ska rubriceras Medborgarförslag.
5., där första ordet i andra stycket skall bytas ut mot riktlinjer.
Dagens sammanträde
Lars Ljung (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till policy för medborgadialog
med redaktionella ändringar och att återremittera upprättade riktlinjer, de som i förslaget kallas rutiner, för genomförande av medborgardialog till kommunstyrelsens
arbetsutskott, med avsikt att förenkla dokumentet.
Justerandes sign
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Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
______________
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Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkomröstningsresultatet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ställa sig bakom föreslagna samarbetsområden mellan de båda Ölandskommunerna och uppdrar till kommundirektören/kommunchefen att, tillsammans med berörda verksamheter i de båda kommunerna, ta fram förslag på
samarbets- och samverkansform inom vardera område.

att

uppdra till kommundirektören/kommunchefen att i samråd med den andra
parten, färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i enlighet med den föreslagna strukturen till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

att

ge kommunchefen i uppdrag att löpande informera kommunfullmäktige om
arbetet med samarbets- och samverkansområden mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun.

Ärendebeskrivning
Kommundirektörerna i de båda Ölandskommunerna har fått i uppdrag att se över
samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och samverkansområden. Förslagen
ska tas fram dels utifrån kommunens organisation och dels utifrån medborgarperspektiv för att hitta de mest naturliga och enklaste områdena med störst behov,
mest effektiviseringsvinster, kapacitetsökning och kompetens.
Då ärendet ska behandlas i de båda Ölandskommunerna är underlaget identiskt
och titulaturen kommundirektör används för den högste tjänstepersonen i kommunerna.
Kommunernas förvaltningsledningar har under sommar och höst träffats för att
identifiera samarbetsområden och en första avstämning har gjorts med de politiska
ledningarna. Kommunledningarna har härefter beslutat komplettera uppdraget med
att ge de båda kommundirektörerna i uppdrag att ta fram förslag till övergripande
samarbets- och samverkansavtal.
Kommundirektören föreslår därför att kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna samarbetsområden mellan de båda Ölandskommunerna och uppdrar till kommundirektören att, tillsammans med berörda verksamheter inom de båda kommunerna,
ta fram förslag på samarbets- och samverkansform inom vardera område.
Härutöver föreslås att kommunstyrelsen ger till kommundirektören i uppdrag att
färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i enlighet med den föreslagna strukturen till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-22 § 155.
Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkomröstningsresultatet
Bedömning
Förslag
Nedanstående samarbetsområden har identifierats, utifrån en lång lista som
förvaltningarna arbetat med, som möjliga samarbetsområden som lämpliga att utreda vidare i ett första steg att ytterligare öka samverkan mellan de båda kommunerna.

Några av områdena bedöms kunna belysas snabbare då omfattningen är begränsad eller att det redan finns befintligt samarbete. Andra är mer komplexa och behöver bredare förankring och djupare utredning i hur samarbetet kan organiseras.
Utöver de föreslagna områden finns upparbetade samarbetsformer inom de flesta
verksamhetsområden mellan såväl ledning som verksamhet varför det kan komma
att tillkomma samarbetsområden i närtid.
Bedömningar inom respektive samarbetsområde
IT till ÖKF
Idag finns ett upparbetat samarbete inom IT då Mörbylånga kommun och Ölands
kommunalförbund har ett samarbetsavtal med Borgholms kommun som svarar för
IT drift och support. Samarbetsavtalet mellan de båda Ölandskommunerna löper ut
den 31 december 2019.
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Kommunstyrelserna i de båda kommunerna har fattat ett inriktningsbeslut om att
fortsätta med gemensam IT-drift. Tanken var då att den gemensamma IT-driften
skulle regleras via avtalssamverkan men kan på grund av konkurrensrätt inte ingås
i den samarbetsformen, varför den istället föreslås hanteras via en verksamhets
övergång till Ölands kommunalförbund istället. Detta hanteras i särskild ordning genom att förbundsordningen justeras och ett samarbetsavtal upprättas, vilket behandlas i ett separat ärende.
Genom att hantera IT tillsammans finns det skalfördelar och att driva det i
kommunalförbundet ger också kommunerna möjligheter att driva utvecklingsarbetet inom digitalisering/automatisering tillsammans i på sikt gemensamma miljöer.
Kommunerna måste på sikt hitta nya arbetsätt för att klara av välfärdsuppdraget
med allt mindre andel i förvärvsarbete. Ett sätt att göra detta är att tillvarata
teknikutvecklingen med digitala tjänster och automatisering. Det strategiska digitaliserings-arbetet kräver emellertid kompetens som de enskilda kommunerna har
svårt att hålla. Detta arbete behöver ske i tätt samverkan IT och verksamheterna
inom respektive kommun.
Servicecenter
Båda kommunerna har servicecenter eller motsvarande som en första ingång till
verksamheterna. Ett effektivt servicecenter kan avlasta verksamheterna med upp
mot 80 % av kontakterna samtidigt som allmänheten ges en bättre service. I service-center upptäcks också vilka tjänster som medborgare och företag efterfrågar
varför de kan utvecklas till ett nav för utveckling av e-tjänster och extern webbsida.
Idag finns ett samarbete inom växelfunktionerna då de båda kommunerna har
samma system och kan avlasta varandra vid behov. Vi ser möjligheter till att utveckla arbetet inom servicecenter tillsammans.
VA
Hösten 2018 genomfördes en första workshop mellan de båda kommunernas VA
verksamheter då VA försörjningen är en av kommunernas största utmaningar framöver. Samarbetet avstannade emellertid men bör återupptas från grunden för att
tillsammans hitta den mest effektiva organiseringen för att möta de oerhört kostsamma utmaningar kommunerna står inför.
Tillsyn alkohol, livsmedel mm
Båda kommunerna har liknande utmaningar då säsongsvariationerna är stora inom
tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel samt inom livsmedelshantering. Antalet försäljningsställen ökar dramatiskt under högsäsong och
det är svårt att hålla erforderlig kompetens inom områdena då verksamheterna i
stort sett ska vara avgiftsfinansierade. Skalfördelarna med ett nära samarbete bedöms som stora.
Biblioteksledning
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Att ha en gemensam chef för de båda kommunernas bibliotek borde kunna gynna
utvecklingen av biblioteksverksamheterna i de båda kommunerna. Idag har Borgholm en bibliotekschef som även har uppdrag i verksamheten medan Mörbylånga
saknar funktionen.
Dataskyddsombud
Alla myndigheter ska ha ett utsett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen
kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
De båda kommunerna köper idag denna tilläggstjänst av kommunalförbundet
Sydarkivera men har sagt upp tjänsten från och med 2020. Detta då kommunledningarna anser att kostnaden är för hög och att kvaliteten inte varit tillfyllest. Totalt
har de båda kommunerna betalat upp mot 500 tkr (exklusive kommunala bolags ersättning för tjänsten) för del av tjänst från Sydarkivera. Genom att utbilda befintlig
personal bedöms kvaliteten med närhet till verksamhet kunna öka och kostnaden
hållas nere. Vi skulle vilja utreda huruvida
Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C) och Lars Ljung (S) yrkar;
att

ställa sig bakom föreslagna samarbetsområden mellan de båda Ölandskommunerna och uppdrar till kommundirektören/kommunchefen att, tillsammans med berörda verksamheter i de båda kommunerna, ta fram förslag på
samarbets- och samverkansform inom vardera område.

att

uppdra till kommundirektören/kommunchefen att i samråd med den andra
parten, färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i enlighet med den föreslagna strukturen till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

att

ge kommunchefen i uppdrag att löpande informera kommunfullmäktige om
arbetet med samarbets- och samverkansområden mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 177

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26
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Dnr 2019/229 001 KS

Verksamhetsövergång; IT-avdelningen övergång till Ölands Kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att IT-avdelningen flyttas till Ölands kommunalförbund från och
med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Det avtal som finns om gemensam IT-drift för Borgholms kommun och Mörbylånga
kommun löper ut den 31 december 2019.
Kommunstyrelserna i de båda kommunerna har tidigare fattat ett inriktningsbeslut
om att fortsätta med gemensam IT-drift. Tanken var att den gemensamma IT-driften fortsatt skulle regleras via avtalssamverkan och möjligheterna till detta har undersökts av de båda kommunerna.
Den 1 juli 2018 infördes i kommunallagen regler om avtalssamverkan mellan kommuner. I kommunallagen 9 kap. 3 7 § 1 st. står det: "En kommun eller ett landsting
får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan)."
Detta innebär dock inte att avtalssamverkan går att använda för all verksamhet
som bedrivs i en kommun. I tredje stycket i samma paragraf står det: "Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från denna paragraf,
tillämpas de bestämmelserna."
I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns regler som begränsa kommunens
möjligheter till avtalssamverkan. LOU reglerar bland annat vilka undantag som
finns från kravet på att tjänster ska upphandlas.
Däremot finns inget undantag för stödjande verksamhet, till exempel lönehantering,
städning och IT-drift. När det gäller denna typ av verksamhet är
upphandlingsreglerna i LOU tillämpliga. För specialistfunktioner med mindre omfång kan dock avtalsliknande samverkan vara ett alternativ om de håller sig inom
ramen för direktupphandling.
I propositionen till lagändringen skriver regeringen bland annat att avtalssamverkan
främst kan förväntas komma att utnyttjas för uppgifter som innefattar
myndighetsutövning. Men även annan verksamhet kan komma i fråga för avtalssam-verkan, så länge det handlar om uppgifter som kommunen har med stöd av
speciallagstiftning eller med stöd av reglerna i kommunallagens 2 kap. om
kommunens allmänna kompetens.
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Däremot finns inget undantag för stödjande verksamhet, till exempel lönehantering,
städning och IT-drift. När det gäller denna typ av verksamhet är
upphandlingsreglerna i LOU tillämpliga. För specialistfunktioner med mindre omfång kan dock avtalsliknande samverkan vara ett alternativ om de håller sig inom
ramen för direktupphandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-18
Bedömning
Sammantaget blir bedömningen att gemensam IT-drift för Borgholms och Mörbylånga kommuner inte kan ske via avtalssamverkan. En sådan samverkan skulle
bryta mot reglerna i LOU och främst Mörbylånga kommun skulle riskera upphandlingsskadeavgift på miljonbelopp om man sluter ett sådant avtal.
Dock måste man också konstatera att detta är bedömningar som gjorts både av
SKL:s jurister och av regeringen men som inte är prövade av domstol.Sannolikheten för att dessa bedömningar kommer att bekräftas av domstol om detta prövas
får numer anses hög med tanke på att den tydlighet som finns i förarbetena till den
nya kommunallagen.
Eftersom kommunerna är överens om att man även i fortsättningen vill ha ett samarbete när det gäller IT-driften så blir frågan i vilken form detta samarbete ska ske.
Det mest lämpliga alternativet, vilket också förordas av de båda
kommunledningarna är gemensam IT-drift inom befintligt kommunalförbund.
Dock finns en del arbetsrättsliga hänsyn som måste tas om IT-avdelningen och
dess personal ska föras över till kommunalförbundet. Frågan om eventuell verksamhetsövergång har samverkats på såväl förvaltningsnivå som på övergripande
central nivå under hösten och samtliga medarbetare förväntas godkänna att anställande myndighet blir Ölands kommunalförbund. Några ekonomiska konskevenser bedöms inte uppstå genom verksamhetsövergången.
Även förbundsordningen för Ölands kommunalförbund måste revideras vilket hanteras i ett separat ärende tillsammans med samarbetsavtal mellan de båda kommunerna för att reglera vad som ingår i IT-avdelningens uppdrag
Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) yrkar att IT-avdelningen flyttas till Ölands kommunalförbund
från och med 1 januari 2020..
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ölands kommunalförbund
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

178

Dnr 2019/132 003 KS

Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunalförbund (ersätter 2019-06-25 reviderade dokument)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att gälla
från och med 1 januari 2020.

att

godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att gälla från
och med 1 januari 2020.

att

godkänna Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT att
gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förslår i beslut 2019-10-11 §§ 58 och 59 att medlemskommunerna godkänner reviderad förbundsordning och reviderat reglemente och
att ändringarna träda ikraft 1 januari 2020. Bakgrunden till justeringarna är dels att
säkerhetssamordningen flyttats till kommunerna (vilket Borgholms kommun tidigare
har tillstyrkt) och att IT flyttas till kommunalförbundet då avtalssamverkan inte är
tillämpligt för denna form av verksamhet.
Revideringarna av förbundsordning består främst av;










Ny skrivning gällande § 2 - Ändamålsparagrafen:
Säkerhetssamordning - skrivningen stryks.
Ny skrivning gällande § 2 - Ändamålsparagrafen:
IT-samverkan tillkommer.
Förtydligande av § 6 – val av arbetsutskott
Ny skrivning gällande § 9 - medlemskommunerna väljer vardera en revisor
och en revisorsersättare.
Ny skrivning gällande § 13 - Kostnadstäckning.
Säkerhetssamordning - skrivningen stryks.
Ny skrivning gällande § 14 - Budgetprocess.
Budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång.

Revideringarna av reglemente består främst av:



Justering av § 3 - FN :s barnkonventionen.
Förtydligande av § 27 - Ersättarnas tjänstgöring

Härutöver har kommunerna utarbetat förslag till samarbetsavtal för IT-drift i samverkan, ”Driftsam-avtalet” som reglerar hur den överflyttade verksamheten ska styras,
drivas och utvecklas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2019-11-26

178

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Förslag ny förbundsordning
Bil. 1 Förslag till nytt reglemente
Bil. 2 Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT
Sammanträdesprotokoll ÖKF § 58
Sammanträdesprotokoll ÖKF § 59
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige;
att godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att gälla från
och med 1 januari 2020.
att godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att gälla från och
med 1 januari 2020.
att godkänna Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT att
gälla från och med 1 januari 2020.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund
Kommunchefen
IT-chef
HR-chef
Ekonomi- och fastighetschef
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

179

Dnr 2019/8 042 KS

Återrapportering HR-chefen; analys och förslag på åtgärder för att
minska sjukskrivningstalet
Beslut
Kommunstyrelsen tackar HR-chefen för återrapporteringen.
Dagens sammanträde
HR-chef Ann Nilsson informerar om kommunens arbete med minskning av sjuktalen. Här ingår HR-avdelningens analys av sjukskrivningstalen och förslag till åtgärder. HR-chefen presenterar ett förslag att tillsammans med externa parter utveckla
ett projekt för att förbättra arbetsmiljöerna inom kommunen enligt mallen Sunt Arbetsliv, vilket kommunstyrelsen ställer sig positiv till.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

180

Dnr - KS

Information om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Dagens sammanträde
HR-specialist Margita Vestring informerar kommunstyrelsen om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

181

Dnr - KS

Information - för- och nackdelar vid arrende-tomträtt-försäljning (tillväxtenheten)
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för infromationen.
Dagens sammanträde
Mark- och exploateringssamordnarna Julia Hallstensson och Alexander Sundstedt
från tillväxtenheten informerar kommunstyrelsen om vad som skiljer arrenderande,
angivning av tomträtt och försäljning av mark. I informationen presenteras också vilka för- och nackdelar som finns med de olika formerna av markupplåtning och en
jämförelse görs.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

182

Dnr 2019/214 459 KS

Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningsordning innefattande avfallsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
kommunens miljöenhet, Borgholm Energi och Miljö- och avfallsbyrån, med
stöd av en politisk styrgrupp.
Borgholms kommun ställde under tiden 8/1 – 12/3 2019 ut förslaget för
granskning. Förslaget har sedan omarbetats av arbetsgruppen utifrån inkomna synpunkter.
Utöver de ändringar som gjorts utifrån inkomna synpunkter, och som redovisas i separat dokument (Beslutsunderlag nedan), har även andra ändringar och uppdateringar gjorts i förslaget till ny renhållningsordning.
I avfallsplanen har följande gjorts:
- Beteckningar på nämnder i kommunen har uppdaterats.
- Boendestatistik har uppdaterats med 2017 års siffror.
- Statistik på avfallsmängder, producentansvarsavfall samt besöksantal vid
återvinningscentralerna och liknande har i mesta möjliga mån uppdaterats
fram till 2018.
- En del övriga uppdateringar för att dokumenten ska återspegla aktuellt läge,
såsom öppettider vid återvinningscentralerna, avfallsmottagare med mera.
- Texterna har stämts av mot den nationella avfallsplanen, som nu är beslutad.
- Tiderna i handlingsplanen har justerats något framåt för aktiviteter som i utställningsdokumentet angivits till 2018 och 2019.
I avfallsföreskrifterna har följande gjorts:
- I 36 § har det öppnats för fler än tre fastighetsägare, som var begränsning i
det utställda dokumentet. Detta har gjorts även om någon synpunkt ej inkommit på antalet, eftersom arbetsgruppen bedömer att det är positivt för fastighetsägare och kommunen att ha denna möjlighet.
- I 8 och 11 §§ har avfall från hemdialys lagts till. Detta avfall har tidigare varit
oreglerat. Vi har under året fått rekommendation från Avfall Sverige att reglera det i avfallsföreskrifterna samt att det bör läggas i fastighetsägarens sopkärl.
Aktuellt förslag till ny renhållningsordning bifogas här för politiskt fastställande. Kommunal renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) ska
beslutas av kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag avfallsplan för Borgholms kommun, inklusive bilagor:
- Avfallsplan för Borgholms kommun, daterad 2019-09-02
- Bilaga 1 Handlingsplan, daterad 2019-09-02
- Bilaga 2 Nulägesbeskrivning, daterad 2019-09-02
- Bilaga 3 Nedlagda deponier, daterad 2019-09-02
- Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan, daterad 2019-09-02
- Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-09-02
Förslag avfallsföreskrifter för Borgholms kommun.
Sammanställning av inkomna synpunkter.
Sammanställning beaktande av inkomna synpunkter.
Borgholm Energi AB § 103 2019-10-17 Revidering av kommunens
renhållningsordning
Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

183

Dnr 2019/215 346 KS

Taxa Återvinning och Avfall 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta taxa för återvinning och avfall för 2020.

Ärendebeskrivning
Taxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra
styrmedel för att nå uppsatta mål.
Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader
2020, i samklang med driftbudgeten, samt för att ge ett överskott på de 1,5
mkr för avslutning av deponier som också ligger i driftbudgeten.
Beslutsunderlag
Förslag avfallstaxa 2020.
PM med ändringar och analyser i taxa beskrivna i text.
Borgholm Energi AB § 102 2019-10-17 Taxa Återvinning och Avfall
2020
Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att anta
taxa för återvinning och avfall för 2020 i enlighet med Borgholm Energi AB:s förslag.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

184

Dnr 2019/232 361 KS

VA-taxa 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta VA-taxa för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i styrelsen för Borgholm Energi AB 2019-10-17 §101, antogs budget
2020 samt ny VA.taxa för 2020. Styrelsen rekommenderade då kommunfullmäktige
att godkänna VA-taxa 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Förtydligande VA-taxa, 2019-11-25
Utkast till VA-taxa 2020, 2019-11-07
Borgholm Energi AB §101 2019-10-17 gällande budget 2020
Dagens sammanträde
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till ny VA-taxa för 2020 i enlighet med Borgholm
Energi AB:s förslag.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 185

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

185

Dnr 2017/24 814 KS

Skatepark centrala Borgholm; Anvisning av medel
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 1 364 tkr till investeringsbudget för Skatepark i Nettoparken

att

genomföra budgetflytt för Skatepark i Nettoparken.
Budget tas från: Projekt 1400 infrastruktur 1 364 tkr i 2020 års budget

Ärendebeskrivning
CAP-föreningen i Borgholm har tillsammans med kommunen under ett antal år försökt att få till stånd en allaktivitetspark där en skatepark ska vara huvudanläggningen. Förslag på plats har varierat över tid men en lämplig plats är del av parken nedanför Netto i centrala Borgholm. Kommunen har avsatt medel i 2019 års investeringsbudget för ändamålet med 1300 tkr härutöver har föreningen ansökt och blivit
beviljade bidrag från andra finansiärer och kommer fortsätta söka andra medfinansiärer och sponsorer.
CAP-föreningen och kommunen har därför tillsammans träffat Carlark arkitektbyrå
som har lång och bred erfarenhet av liknande projekt för att ta design och underlag
inför upphandling av anläggande av en skatepark. Offerten som inkommit från Carlark arkitektbyrå omfattar 99 timmar med ett totalt pris på 86 130 kr.
Med Carlark:s handling som underlag har Fritidschef och Tillväxtchef tagit in ett
budgetpris från upphandlad ramavtalsentreprenör. Prisbedömning hamnar på
2 921 500:- exkl moms. Med en bedömd ÄTA (Ändrings och Tilläggsarbeten) på
10% tillkommer 292 150:Projektering och byggherrekostnad bedöms till 150 000:Totalt pris för anläggande av Skatepark inkl. dagvattenhantering och belysning bedöms till 3 363 650:
I investeringsbudget 2020 avseende infrastruktur är det budgeterat totalt 5 mkr,
varav 2,5 mkr avser asfaltering (Rosy). Inom resterande 2,5 mkr kan övriga projekt
inom infrastruktur prioriteras (inklusive gatubelysning).
Beslutsunderlag
Nyttjanderätts- och Skötselavtal ha tecknats med CAP-föreningen i Borgholm.
Föreningen CAP har beviljats stöd från Sparbanksstiftelsen på 300 000:- till projektet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föreningen CAP har ansökt om ett projektstöd på 400 000:- från Smålandsidrotten.
Förfrågningsunderlag Skatepark Borgholm daterat 2019-09-05
Budgetoffert daterad 2019-10-29
Tjänsteskrivelse 2019-11-14
Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C) och Lars Ljung (S) yrkar
att

anvisa 1 364 tkr till investeringsbudget för Skatepark i Nettoparken

att

genomföra budgetflytt för Skatepark i Nettoparken.
Budget tas från: Projekt 1400 infrastruktur 1 364 tkr i 2020 års budget

Lars Lindqvist (SD) yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och frågar om det är kommunstyrelsens mening att ta beslut i frågan på dagens sammanträde eller bifalla Carl Malgeruds (M) återremissyrkande.
Ordförande finner att det är kommunstyrelsens mening att ta beslut i frågan på dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som menar att beslut i frågan skall
tas på dagens möte röstar JA. Den som stöder Carl Malgeruds (M) återremissyrkande röstar NEJ.
Vid omröstningen avges följande röster
JA
8
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Marie-Helen Ståhl (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)
Lars Lindqvist (SD)
Marwin Johansson (KD)

NEJ
3
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

Därmed tar styrelsen beslut i frågan under dagens sammanträde.
Ordförande ställer Staffan Larssons (C) med fleras yrkande mot Lars Lindqvists
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Staffan Larssons (C) med fleras yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-11-26

186

Dnr 2015/36 214 KS

Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal, Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter Solbergamarken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna upprättat tilläggsavtal - exploateringsavtal gällande detaljplan för
Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken

Ärendebeskrivning
Tillväxtavdelningen har upprättat tilläggsavtal gällande exploateringsavtal för Borgholm Solberga 3:1 mellan kommunen och Elofs Källa AB.
Av tilläggssavtalet exploateringsavtalet framgår bland annat att
- exploatören Elofs Källa AB mot en ersättning av 1 krona överlåter de delar inom
fastigheten som i detaljplanen utgör allmän plats till kommunen och ska regleras
till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms kommun.
- exploatören ska se till att de markområden som ska överlåtas till kommunen inte
besväras av inteckningar, servitut eller andra rättigheter som utan inskrivning i
fastighetsregistret kan göras gällande gentemot fastighetsägaren. Vidare förbinder sig parterna att acceptera de mindre avvikelser avseende markområdenas
omfattning som lantmäterimyndigheten kan komma att kräva för genomförandet
av de fastighetsbildningsåtgärder som fordras.
- exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande
av allmän plats. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande. Fördelning parterna emellan: 50/50.
- en förutsättning för detaljplanens genomförande är att Borgholms kommun och
exploatören gemensamt låter anlägga ett dagvattensystem med fördröjningsmagasin. Investeringskostnaden fördelas 50/50.
- kommunen ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning/ar. Kostnaden fördelas enligt ovan beskrivet (50/50).
- kommunen ska se till att såväl projektering som arbeten för genomförande av de
taljplanen samordnas mellan parterna. Resultatet av samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig för parterna under projektering och genomförande.
- granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av kommunen i samråd med Exploatören. Kostnadsfördelning, enligt ovan. (50/50). Kommunen fakturerar kostnader löpande på Exploatören.
- exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt avtalet. Exploatören ska för detta
åtagande ställa en säkerhet i form av bankgaranti till ett belopp om 1 000 000
kronor. Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med exploatörens
undertecknande av detta avtal. Säkerheten/bankgarantin återlämnas till exploatören först när man fullgjort sina åtaganden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226 2019-11-05
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan.
Tidigare träffade avtal 1989-04-20, 2011-11-10.
Tilläggsavtal.
Dagens sammanträde
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-11-26

187

Dnr 2019/172 003 KS

Riktlinjer för etablering av antenner och master inom Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta riktlinjen.

Ärendebeskrivning
För att på ett tydligare sätt kunna arbeta proaktivt när det gäller placering av master
och torn avsedda för tele- och datanätet har kommunledningsförvaltningen tagit
fram ett förslag till riktlinjer. Tanken är att med hjälp av dessa kunna ge råd till de
olika nätföretagen så att de väljer att placera sina anläggningar där de inte medför
skada på landskapsbild, natur- eller kulturmiljöer
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162 2019-08-13
Miljö och byggnadsnämnden § 167 2019-09-25 förslag att anta riktlinjen.
Riktlinjer för etablering av elektroniska kommunikationsanläggningar inom Borgholms kommun, 2019-08-22
Bedömning
De föreslagna riktlinjerna är tänkt att fungera som ett stöd och ska ge transparens i
arbetet med att kanalisera master och torn till platser i landskapet där de i så liten
utsträckning som möjligt inverkar negativt på natur- och kulturmiljövärden samt till
landskapsbilden
Dagens sammanträde
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Plan- och byggavdelningen
Kommunikatörerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-11-26
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Dnr 2019/163 189 KS

Antagande av kriskommunikationsplan, utbildnings- och övningsplan
samt plan för hantering av extraordinära händelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta bilagda dokument; kriskommunikationsplan, övnings- och utbildningsplan för Borgholms kommun 2019-2022 och plan för hantering av extraordinära händelser.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2019-10-21 § 192 Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap. Till detta ska finnas en kriskommunikationsplan,
en övnings- och utbildningsplan och en plan för hantering av extraordinära händelser. Dessa får beslutas av lägst kommunchef, men kommunchefen anser att de bör
beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 284 2019-11-12
Kriskommunikationsplan

2019-10-29

Övnings- och utbildningsplan

2019-10-29

Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-10-29
Bedömning
Kommuners ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i lag (2006:544) om
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Året efter allmänna val ska
alla kommuner besluta om reglemente för krisledningsnämnd och ett nytt styrdokument som klargör kommunens organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid
olika typer av samhällsstörningar. Till styrdokumentet ska här aktuella dokument
finnas.
Konsekvensanalys
Borgholms kommun arbetar med krisberedskap enligt kraven i lag (2006:544) om
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen får viss statlig
ersättning för detta uppdrag i enlighet med Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022” mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Anslaget ska bland annat
användas till de kostnader som uppkommer av övnings- och utbildningsplanen. Anslaget täcker dock inte alla kostnader kommunen har för lagstadgade åtgärder för
krisberedskap.
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Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Ordförande finner att det finner att det bara finns ett förslag till beslut..
Skickas till
Kommunledningen
______________
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Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning oktober 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att skriva ett
brev till migrationsverkets generaldirektör för att få fordran reglerad.

att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter oktober 2019.





Resultatet för kommunen är +12,0 mkr. (Årsprognos +19,9 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +9,0 mkr. (Årsprognos +18,0
mkr)
Investeringar 66,0 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr)
Likvida medel 19,5 mkr. (Årsprognos 27,1 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 2 procent. Generellt brukar ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen oktober 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-11-18
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Inom kommunstyrelsen kommer följande åtgärder att genomföras under 2019:

Justerandes sign



Hyresintäkter för hyreshus i Rälla avseende september-december.



Ungdomsråd



Utsmyckning grönområden



Grafisk profil/hemsida



Lägre kostnader för annonsering vid rekrytering
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De åtgärder som finns tillgängliga kommer inte ge en budget i balans under 2019 då
den stora kostnadsmassan består av personalkostnader, däremot kommer utrymme
skapas framöver genom att kommande planerade åtgärder genomförs.
Utbildningsnämndens åtgärder som presenterats i månadsuppföljning per maj och
juli är fortsatt aktuella. Inga ytterligare åtgärder är presenterade per oktober. Cheferna har sett över organisationerna och de kostnader som är påverkbara och ser svårigheter i att ytterligare ta igen det underskott som skapats under våren än vad som
finns prognostiserat per oktober.
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 ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och
redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte
verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till oktober.
Individ- och familjeomsorgen
4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen

Summa effektivisering (kr)

Hur långt har effektiviseringarna verkställts

Summa kr

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

Kostnaden för antalet nya
individer överstiger kostnad
för antalet i självförsörjning

- 95 000

Få ut individer i självförsörjning i stället för försörjningsstöd

3 600 000

Digitalisering av ansökan för
försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd, startdatum
oklart

0

Översyn externa placeringskostnader

1 885 720

Pågående, helårseffekt,
ingår i budget 2019

963 550

Översyn av egna familjehem

504 800

Pågående, helårseffekt,
ingår i budget 2019

798 207

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Effektivisering:

Pågående helårseffekt ingår
i budget 2019

10 417 341

0
5 350 671

Omsorgen om funktionsnedsatta

Justerandes sign

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 av hyresavtal
på 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

Utdragsbestyrkande
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3 800 000

verkställt på helår, ingår i
budget 2019

3 800 000

41 000

verkställt på helår, ingår i
budget 2019

41 000

6 133 943

5 375 443

Äldreomsorgen
Budget i balans inom
hemtjänsten (baserat på
behovet)

2 000 000

verkställt på helår, ingår i
budget 2019

2 000 000

Särskilt boende anpassar till
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, ingår i
budget 2019 (prognos +2
502 000 kr)

4 202 000

Sjuksköterskor inför flexklocka
Ökade intäkter för omsorgsavgifter
Rehab ej sommarvikarie
Effektivisering:

250 000
1 020 000
100 000

Ej visat utfall
Pågående, verkställt på
helår
Verksamheten har anlitat
sommarvikarier

4 970 000

0
92 000
0
6 294 000

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 färdigställd

0

90 000

Åtgärdas löpande, effekt på
helår

0

Minskad sjukfrånvaro 1,0 %

1 000 000

Verkställs på helår, jan-juli
minskning med 0,2 % ( 200
000 kr)

200 000

Effektivisering:

1 736 313

821 313

23 257 596

17 541 462

Oregistrerad frånvaro

Totalt effektiviseringar
socialförvaltningen (kr)

321 313

Dagens sammanträde
Controller Mattias Sundman informerar kommunstyrelsen om budgetuppföljningen
för oktober 2019.
Kommunstyrelsen föreslår sammanträdet att uppdra kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att skriva ett brev till migrationsverkets generaldirektör för att
få fordran kommunen har på migrationsverket reglerad och att lägga budgetuppföljningen för 2019 till handlingarna.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsens ordförande
______________
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Dnr 2018/128 041 KS

Utökning av budgetram för KS: Överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

utöka kommunstyrelsens ram med 650 tkr år 2019 för att täcka kommunens
del av överförmyndarnämndens underskott vilket tas genom minskning av
2019 års resultat.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds överförmyndarnämnd informerar Borgholms kommun att även årets
budgeterade medel kommer att överskridas med cirka -540 tkr. Detta då de budgeterade medlen enligt anmälan bedöms vara underfinansierade.
Beslutsunderlag
KSAU protokoll § 239 2019
Anmälan om budgetöverskridande
Bedömning
Vid kontroll per den 19 november är kommunledningsförvaltningens bedömning att
underskottet beräknas uppgå till 650 tkr per den siste december 2019. I och med
budgetökningen för verksamhetsåret 2020 och planåren 2021-2023 kommer överförmynderiverksamheten kunna nå en budget i balans. Detta samtidigt som
kostandssidan minskat från de höga nivåer som berodde på det stora antalet ensamkommande barn som följde med flyktingvågen.
Konsekvensanalys
Tilläggsanslaget minskar kommunens resultat i motsvarande mån.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyreselsen kan besluta att föreslå kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens ram med 650 tkr år 2019 för att täcka kommunens
del av överförmyndarnämndens underskott vilket tas genom minskning av 2019 års
resultat.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetschefen
______________
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Dnr 2019/228 406 KS

Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och tillsynsavgift
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att

anta reviderad taxa för förhandsbesked för bebyggelse med enskilt avlopp enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Vid förhandsbesked på landsbygden måste det, utöver sedvanlig lokaliseringsprövning, under handläggningen klargöras förutsättningarna för att kunna anlägga en enskild avloppsanläggning. I dagsläget täcker inte taxan de utredningsresurser som
krävs för att göra detta. I snitt tar detta ca 3 timmar per ärende, varför taxan för denna typ av ärenden bör justeras så att en kostnad motsvarande denna tid påförs varje
ärende, se tabell 7 i Förslag till Plan- och bygglovtaxa för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-15
Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2019-11-15
Miljö- och byggnadsnämnden § 222 2019-11-22
Dagens sammanträde
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/287 041 KS

Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands Kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lämna över ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över verksamheten
vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, väsentliga händelser samt
strategiska framgångsfaktorer, samt måluppfyllelse. Denna är upprättad på senast
kända information.
Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen, Ölands kommunalförbund 2019-10-11 § 52 Överlämnar
delårsrapporten till medlemskommunerna för godkännande
Ölands kommunalförbund, Delårsbokslut 2019-10-25
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om Ölands kommunalförbunds delårsbokslut kan skickas till kommunfullmäktige för godkännande och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/283 041 KS

Godkännande av delårsbokslut 2019; Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

lägga delårsbokslutet för Kalmarsunds gymnasieförbund till handlingarna med
godkännande.

Ärendebeskrivning
Gymnasieförbundet ska regelbundet redovisa sina bokslut för sina medlemskommuner som skall godkänna deras verksamhet. Detta görs av respektive kommuns kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Direktionen, Kalmarsunds gymnasieförbund § 77 2019-10-24 godkännande av
delårsbokslut 2019
Kalmarsunds gymnasieförbund, delårsbokslut 2019, 2019-10-29
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut ska skickas till
kommunfullmäktige för godkännande och finner att kommunstyrelsen beslutar göra
så.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/208 868 KS

Utvärdering Ungt kulturbidrag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

möjligheten att söka ”Ungt kulturbidrag” inte förlängs efter försöksperioden
2017-2019.

Ärendebeskrivning
2015-12-15 biföll kommunstyrelsen ett medborgarförslag att instifta ”Ungt kulturbidrag” i Borgholms kommun. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott tog fram
regler. 50 tkr per år avsattes i budget 2017-2019. Fryshuset och ungdomssamordnaren skulle arbeta med att förankra ”Ungt kulturbidrag” bland kommunens ungdomar. Kommunstyrelsen beslutade även att bidraget ska utvärdes efter tre år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 238 2015-12-15
Ansökningar till Ungt kulturbidrag
Bedömning
”Ungt kulturbidrag” har funnits i tre år. Endast en ansökan har kommit in under dessa tre år. Ansökan var inte giltig eftersom den inte kom från en person under 25 år
skriven i Borgholms kommun. I kommunstyrelsens beslut stod att Fryshuset och
Ungdomssamordnaren skulle arbeta med att förankra ”Ungt kulturbidrag” bland
kommunens ungdomar. Under åren 2017-2019 har det funnits ungdomssamordnare periodvis. Fritidsgårdarna och kulturskolan har hjälpt till att försöka förankra
”Ungt kulturbidrag” bland kommunens ungdomar.
Efter tre år kan konstateras att intresset bland ungdomar att själva arrangera saker
inte varit så stort. Kanske finns det ett större intresse bland ungdomar att själva arrangera saker i en kommun där det finns en gymnasieskola. Att det endast funnits
en ungdomssamordnare delar av försöksperioden spelar också roll. Det gäller att
det finns någon som kan hjälpa och stötta ungdomarna att själva arrangera aktiviteter. Kanske kan ”Ungt kulturbidrag” införas igen om några år.
Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) yrkar att bifalla kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunikatörerna
______________
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Dnr 2019/50 008 KS

Medborgarförslag (Tommy Lindström) Borgholms kommun ska ansöka
om att bli en "kranmärkt" organisation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget att ansöka om Kranmärkning för Borgholms kommun.

att

fatta ett principbeslut om att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konferenser med mera.

Ärendebeskrivning
Tommy Lindström föreslår i medborgarförslag 2019-02-12
- att kommunen ska ansöka om att bli en ”kranmärkt” organisation.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 69 motionen till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 69.
Bedömning
Tommy Lindström föreslår i ett medborgarförslag att Borgholms kommun skall ansöka om att bli en kranmärkt kommun. Kranmärkning är en hållbarhetsmärkning
genom Svenskt vatten.
I sitt medborgarförslag poängterar Lindström att kommunen investerat mångmiljonbelopp på att säkerställa att det kommunala kranvattnet har högsta möjliga kvalitet
samt att det därför både ser ”illa ut” att kommunen vid sammankomster serverar
flaskvatten. Lindström beskriver också varför flaskvatten är en ohållbar lösning eftersom flaskvattnet transporteras långa sträckor.
Borgholms kommun bedömer att Lindströms argument i sak är korrekta. Att kommunen ska undvika att köpa flaskvatten är i linje med kommunens gällande hållbarhetspolicy och är i övrigt en onödig kostnad. Kommunen bedömer vidare att ansökan om att bli en kranmärkt kommun inte förändrar någonting i sak. Dessutom är
kranmärkningen av begränsad nytta då den varken följs upp och samtidigt kommer
medföra en kostnad då medlemskapet bygger på att kommunen rapporterar om sin
användning av kran/flaskvatten. En sådan rapportering kommer kräva både samordning och tjänstemannatid, vilket blir en kostnad.
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Ett alternativ till att ansöka om kranmärkning med de tillhörande kostnaderna är att
fatta ett principbeslut om att börja använda kranvatten vid sammankomster istället.
Detta kommer medföra en besparing eftersom flaskvatten är dyrt. De pengar kommunen sparar på att byta ut flaskvatten mot kranvatten kan investeras i fler kolsyreapparater istället. En sådan maskin finns redan i stadshuset och vid behov kan fler
köpas in. Många människor uppskattar kolsyrat vatten och det är en bekvämlighet
kommunen rimligen bör erbjuda vid sammankomster. Genom att erbjuda både vanligt kranvatten och kolsyrat dito kan kommunen på sikt spara pengar utan att förlora möjligheten att servera kolsyrat vatten.
Konsekvensanalys
Genom att inte ansöka om kranmärkning undviker kommunen en merkostnad. Den
merkostnaden tillsammans med att kapa bort kostnaderna med att erbjuda flaskvatten är en besparing kommunen kan göra. Genom att istället köpa in kolsyremaskiner kan kommunen erbjuda samma utbud av drycker vid sammankomster och
möten, leva upp till sin hållbarhetspolicy och på sikt spara pengar.
Genom att fatta ett principbeslut om flaskvatten kan kommunen erbjuda kolsyrat
vatten vid sina möten, spara pengar och leva upp till sin egen hållbarhetspolicy utan att ansöka om kranmärkning
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att bifalla kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunikatörerna
Förslagsställaren
______________
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Dnr 2019/41 008 KS

Medborgarförslag (Ellinor Jonsson) ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget att köpa in och distribuera miljötrattar till invånarna i kommunen.

Ärendebeskrivning
Ellinor Jonsson föreslår i medborgarförslag 2019-01-21
- att kommunen ger alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt för att
samla in fett och olja från matlagningen.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 68 förslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §274 2019-11-05
Bedömning
En miljötratt är en speciell tratt avsedd för att sättas på PET-flaskor för att samla in
matfett och matolja. Syftet med att samla in matfett och matoljor är att öka återvinningen av fetterna och samtidigt skydda avloppsledningarna från att bli igensatta
av matfett.
Medborgarförslaget är baserade på logiska och goda argument. Det är även i linje
med Borgholms kommuns hållbarhetspolicy. Av medborgarförslaget att döma är
idén hämtad från Högsby kommun där ett liknande förslag lagts.
Det finns med avseende på avfallshantering och återvinning av matavfall en avgörande skillnad mellan Högsby och Borgholms kommuner. I Högsby samlas matavfallet in i papperspåsar och sådana håller inte om man häller matfett i dem. I Borgholms kommun används KSRRs gröna återvinningspåsar av plast. Dessa kan utan
problem även fyllas med flytande avfall som exempelvis matfett och matolja. Dessutom finns redan en fungerande återanvändning av PET-flaskor genom pantsystemet. Slutligen kan matfett även hällas i plastpåsar som går till förbränning via den
vanliga sophanteringen. Oljan kommer då förbrännas, ge värmeenergi och på det
sättet återvinnas.
Konsekvensanalys
Att köpa in miljötrattar innebär en kostnad som inte ger någon förbättrad miljönytta.
Eftersom miljötratten är av plast är miljöeffekten troligen mer negativ än positiv för
Borgholms kommun. Dessutom finns det ingenting som hindrar att man använder
en vanlig kökstratt för att hälla upp matfett och olja i en PET-flaska som sedan
slängs bland de vanliga soporna och förbränns.
Justerandes sign
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Miljöeffekten av förslaget är antingen obefintlig eller marginellt negativ.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
______________
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Dnr 2018/96 109 KS

Återrapportering återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6
till mellanstadiet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänsyn till att kostnadsberäkningar inte har förändrats
sedan tidigare utredning

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att kostnadsberäkna
en återflytt av årskurs sex till mellanstadieskolorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-07
KF 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS;
Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går.
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och utvärdering kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008)
Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt (Dnr 2019/32-604)
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 286 2019-11-12
Motion
Kommunfullmäktige §116 2019-05-20
Kommunstyrelsen §113 2019-06-25
Utbildningsnämnden § 96 2019-10-23
Nettokostnadsavvikelse
I tjänsteskrivelse gällande Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt framkom nettokostnadsavvikelse fram till år 2016. Ny statistik visar på en nettokostnadsavvikelse på 10 % 2018
och 22 % 2017 för kommunens grundskolor, alltså att kommunens skolor är dyrare
än snittet i riket. De största kostnaderna som innefattas är de för lokaler samt personal.
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Lokalkostnader
Enligt utredning av lokaler är utrymmet på Gärdslösa skola begränsat och har inte
kapacitet att ta emot eleverna i årskurs 6 i befintliga lokaler, därav föreligger behov
av utbyggnad. Som redogjort för i lokalförsörjningsplanen skulle ett alternativ vara att
bygga ut flexibla lokaler i anslutning till förskolan som kan användas för olika typer
av verksamheter. För att kunna tillgodose behov av en klass beräknas en utbyggnad
om 80 kvm. Nybyggnation beräknas kosta runt 30 tkr per kvm, vilket skulle ge en ungefärlig kostnad om 2,4 mkr.
Köping skola är i behov av renovering för att kunna ta emot eleverna i årskurs 6. Beräkning av detta kan göras genom inhämtande av offerter.
Vidare kommer en flytt innebära att lokaler på Slottsskolan blir övertaliga. Undersökning krävs för att se hur dessa ska användas.
Personalkostnader
I kompletterande utredning ut lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt angavs en ökning av 66 % gällande undervisningskostnader
vid en eventuell återflytt. Under 2019 har Slottsskolan tilldelats 43,9 tkr i undervisning, inför budget 2019 var det 71 elever i åk 6 vilket gav en total budgetram på
3 117 tkr. Vid en kostnadsökning om 66 % hade detta inneburit en ökad kostnad på
2 057 tkr som behöver finansieras.

Kostnad för bussresor
I förslaget inkluderas att elever i årskurs 6 har delar av sin undervisning på Slottsskolan. Detta gäller ämnen som moderna språk, hemkunskap och NO. Enligt den
beräkning som är gjord av KLT läggs en skoldag i veckan på Slottsskolan med start
08.30 och slut 15.30.
I kostnadsberäkningen saknas faktiska adresser, därav användes adresser från förskoleklassen. Baserat på de förutsättningar som finns för beräkningen anger KLT en
kostnadsökning på drygt 82 tkr – 100 tkr. Priserna är baspriser och det tillkommer
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en indexhöjning om 12,39 %. Förändras adresserna kommer även kostnaden att
förändras.
Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Marwin Johansson (KD) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till motionen.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Carl Malgeruds (M) med fleras yrkande mot Marwin Johanssons
(KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Carl Malgeruds (M)
med fleras yrkande.
Torbjörn Johansson (FÖL) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning.
Se protokollanteckning i BILAGA 1.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/
fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och
driva en Fritidsbank i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21
- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommunen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet
(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står
långt från arbetsmarknaden.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-04-16 § 83 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott §270 2019-11-05
Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar,
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.
2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige.
Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kommunen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisationer skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning
som inte används längre.
Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller
ersättningskrav med andra ord.
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De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen
plånbok.
Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som planerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.
Konsekvensanalys
En fritidsbank bidrar till att ge alla möjligheter att utöva och testa olika idrotter och
fritidsaktiviteter, även om de inte har råd eller möjlighet att köpa nödvändig utrustning. Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det mycket bra att utrusning återanvänds
under hela sin livslängd istället för att glömmas eller kastas bort i förtid.
Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) och Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/147 109 KS

Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motion 2019-06-18
- att kommunfullmäktige beslutar att införa generellt tiggeriförbud i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-08-19 § 149 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 271 2019-11-05
Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på
sådan mark utan tillstånd.
Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst begränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras.
Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är insamling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna
komma att omfatta.
Dagens sammanträde
Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till motionen.
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Lars Ljung (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Lars Lindqvists (SD) yrkande att
bifalla motionen och Lars Ljungs (S) yrkande att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Lindqvists (SD) yrkande mot Lars Ljungs (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Ljungs (S) yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/169 109 KS

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

avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-09 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg till 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att passiv
penninginsamling (tiggeri) är förbjuden på Torget och längs hela Storgatan i
Borgholm och på samtliga tvärgator fram till Storgatans närmaste parallellgator,
samt på allmän mark i direkt anslutning till butikerna i hela kommunen.
- att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforderlig preciserande text och kartmarkeringar.
Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 150 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens § 272 2019-11-06
Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på
sådan mark utan tillstånd.
Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst begränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras.
Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är insamling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna
komma att omfatta.
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Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/171 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
- att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens allmänna ordningsföreskrifter ska införas en individuell tillståndsplikt för att få tigga på offentlig plats i Borgholms kommun och att tiggeri på offentlig plats i kommunen skall beivras samt att
tiggare som saknar tillstånd ska kunna avvisas samt
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare utforma dessa
regler.
Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 152 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott §273 2019-11-05
Bedömning
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen visar att kommuner har rätt att besluta att
tiggeri är tillståndspliktigt i de lokala ordningsföreskrifterna. Regleringen kan gälla
på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns tillståndsplikt för försäljning på sådan mark.
Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst begränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras.
Att reglera tiggeri är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är insamling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är
därför att de eventuella fördelarna med att reglera tiggeri inte uppväger de problem
som det rent praktiskt skulle innebära att bedöma vad som skulle vara tillståndspliktigt eller inte. Det skulle krävas ett komplext regelverk för att kunna göra bedömningar om vad som är att räkna som tiggeri, samt i vilka fall tillstånd ska medges respektive inte medges.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av ett avslag är små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på
mark som regleringen skulle kunna komma att omfatta. Konsekvenserna av att tillstyrka motionen skulle däremot innebära administrativa kostnader för framtagande
av att rättsligt korrekt regelverk för bedömning av vad som är tillståndspliktigt, respektive vad som ska tillåtas eller avslås om ansökan inkommer.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/178 317 KS

Önskemål om gatubelysning; Stigen mot Torsgatan-Viktoriagatan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna uppsättning av gatubelysning enligt ansökan.

att

arbetet utförs under år 2020.

att

beställa arbetet hos Borgholm Energi AB.

att

anvisa 126 tkr för finansiering av arbetet genom sker genom ianspråktagande
av medel från investeringsbudget 2020 ansvar 1012-2400 projekt 1404.

att

uppmana Borgholm Energi AB att regelbundet kontrollera befintlig
gatubelysning.

Ärendebeskrivning
HSB:s Bostadsrättsförening Spiran i Borgholm anhåller i skrivelse inkommen 201806-27 dels om uppsättning av gatubelysning och dels grusning av cykelstig längs
östra tomtgränsen.
Borgholm Energis AB:s elingenjör har enligt skrivelsen meddelat att det är möjligt
komplettera belysning från befintlig belysning på tvärsgående GC-väg. Utökning
med två belysningspunkter för att belysa 50 meter stig fram till ”rotationskryss” för
att nå Viktoriaområdet till en beräknad kostnad i storleksordning 45 000 kronor exklusive moms.
Utökning cirka 70 meter fortsättning med tre belysningsstolpar till upp mot Torsgatan
enligt förfrågan kostnad cirka 60 000 kronor exklusive moms.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269 2019-11-05
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi AB
Info finansiering från ekonomiavdelningen.
Bedömning
Elingenjören har till dagens sammanträde tagit fram en gällande kostnad för arbetet från upphandlad entreprenör, GC-väg i storleksordning cirka 115 meter och cirka 1 meter bred försedd med markduk och grus.
Mot en kostnad av cirka 46 000 kronor + moms grävning av kabel i samband med
förbättring av GC-väg + 6 belysningsstolpar (80 000:-) = totalt 46 000+80 000=
126 000:- exklusive moms.
Enligt uppgift från ekonomiavdelningen finns det inget utrymme på konto infrastruktur. Projekt 1404-gatubelysning har redovisat 0 kronor men sammanställning
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på reserverade medel saknas. 2019 finns det 534 tkr i budget men inget är fakturerat hittills.
Annars är det ansvar 1012, verksamhet 2400, projekt 1404. Förslaget är att besluta om arbetet in 2020 eftersom det inte finns utrymme 2019.
Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om det till förslaget kan tilläggas att befintlig
belysning ska kontrolleras regelbundet och finner att kommunstyrelsen beslutar göra
så.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
HSB:s bostadsrättsförening
Borgholm Energi AB
______________
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Dnr 2019/117 212 KS

Målbild; Översiktsplan för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta följande målbild för översiktsplan 2035:
Borgholms kommun är ett inkluderande samhälle där vi värdesätter våra unika förutsättningar och är stolta över den lilla kommunens fördelar. Attraktiva
boendemiljöer, goda kommunikationer och en stark besöks- och jordbruksnäring skapar växtkraft och ligger till grund för en robust och hållbar utveckling
av kommunen.

att

arbeta med följande fyra teman i den tidiga dialogen:
Levande landsbygd-Goda kommunikationer-Attraktiv livsmiljö-Värna vattnet.

Ärendebeskrivning
Som en del i arbetet med ny översiktsplan för kommunen genomfördes en workshop med politiker och tjänstemän 23 september 2019. Workshopen resulterade i
en inriktning och målbild för det fortsatta arbetet. Målbilden är formulerad av projektgruppen i samverkan med ledningsgruppen.
Målbilden och de fyra temana är tänkta att ange inriktningen för arbetet i den tidiga
medborgardialogen. Målbilden kan komma att omformuleras efter det att medborgardialogen genomförts och inför att ett samrådförslag ska presenteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 283 2019-11-12
Målbild för översiktsplan 2019-11-14
Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Samhällsplaneraren
Tillväxtenheten
______________
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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 2)
______________
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BILAGA 1 KS 2019-11-26 § 196
Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2019-11-26
Ärende 25 – Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till mellanstadiet
För mera än två år sedan, när ärendet var uppe för beslut efter en långdragen process i samband
med ett medborgarförslag, hade Framtid Öland flertalet gånger efterfrågat bättre beslutsunderlag
inklusive konsekvenser och kostnader. Detta fick vi efter drygt två år.
Nu har det kommit ett beslutsunderlag. Tillsammans med detta har det kommit en skrivelse från
elevhälsan där de förordar en flytt tillbaka samt en från det förebyggande teamet som också
rekommenderar en återflytt av sexorna. Dvs. båda dessa instanser förordar återflytt!
Dessutom har det kommit en undersökning ”Trygghet i åk 6 på Slottsskolan” vars enkätundersökning
hänvisas till i UN:s beslut. Man drar slutsatsen där att ”utifrån svaren är tryggheten ungefär lika i
årskurs 5 som i årskurs 6”. I undersökningen har deltagit 36 elever av det totala 82 från 5:an, vilket
kan vara en tillräcklig population för att dra slutsatser. Däremot i 6:an är det bara 15 elever som
deltagit av de 60 totalt och dessutom antagligen utan någon slumpmässighet. Det finns inte någon
statistisk relevans i dessa siffror. Man kan fråga sig om vem som har svarat på dessa frågor!? Var det
dom som mådde bäst? … och avstod de som mådde sämst? I så fall ger detta en helt felaktig bild av
verkligheten!
Att hänvisa till kostnadsskäl och en tveksam undersökning anser vi inte är några argument för att
avslå denna motion. I förlängningen kan några elevers framtid bli svår p.g.a. detta! Vi förväntar oss
att denna fråga kommer upp åter igen i mars 2020 som utlovat då en större utredning om skolan ska
presenteras.
Torbjörn Johansson
(Framtid Öland)

BILAGA 2 KS 2019-11-26 § 204

Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-11-19

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-10-14 - 2019-11-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
204902

K

2019-11-04

2019.3843

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2019-11- Magdalena Widell
04 att fastigheten Kläppinge 3:22
tas in i verksamhetsområde (VO) för dricksvatten.
Miljö- och byggnadsnämnden

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Länsstyrelssen meddelar i sitt beslut att avslå
ansökan

Magdalena Widell

2019-10-14

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/178

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss ansökan om sänkt hastighet på enskild
väg 19475.1 (Trollskogsvägen)
2019.3901

I

Länsstyrelsen avslår ansökan om hastighet på
väg 974 vid Föra

2019-10-17

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/185

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss ansökan om sänkt hastighet på väg 974
vid Föra
2019.4009

I

2019-10-21

2019.4029

2019-10-22

Mottagande till och ersättning för nationellt
godkänd idrottsutbildning cirkulär 19:36

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Meddelande om pbl och kulturmiljövärdenLänsstyrelsen vill med detta utskick vill vi sprida
kännedom om pågående arbetet med att ta fram
en introduktionsutbildning i Plan- och bygglagen
(PBL) och kulturvärden, och på sätt ge er på
kommunerna en möjlighet att planera för den
kommande utbildningen.
Arbetet sker inom ramen för PBL-kompetens i
samarbete mellan SKL, Boverket,
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
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2019.4042

I

KS meddelande

INFORMATION

Protokoll från munketorps vägförening 2019-0720.

Magdalena Widell

2019-10-24

Munketorps vägförening

KS 2019/4

KS meddelande

PROTOKOLL

Markfrågor 2019
2019.4043

I

2019-10-24

Protokoll från kommunförbundet Kalmar län
Magdalena Widell
styrelse 2019-10-10. Protokollet är skickat till KC
och KSO för besvarande av § 55
Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

2019.4044

I

PROTOKOLL

Skrivelse med synpunkter om ev bygge på den sk Magdalena Widell
"Skanska-tomten" vid Viktoriaskolan samt svar
från KSO

2019-10-24

Henrik Slunge

KS 2017/106

KS meddelande

SKRIVELSE

Detaljplan del av Höken 8
2019.4045

I

Sammanläggning - Smålands Idrottsförbund och Magdalena Widell
SISU Idrottsutbildarna.Smålands Idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna Småland är idrottens
officiella stödorganisationer på distriktsnivå. Den
1 januari 2020 sker en sammanläggning av de
två distriktsorganisationerna till en juridisk person.
Sammanläggningen är en administrativ åtgärd,
som ett led i effektiviseringen av den regionala
verksamheten över hela landet.
Som gemensam organisation kan vi tydliggöra
vårt erbjudande om en helhetslösning för idrotten.
Vi förenklar för föreningar, samarbetspartners
med flera – samtidigt som allt förblir som vanligt.

2019-10-24

Smålandsidrotten
KS meddelande

2019.4046

I

SKRIVELSE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet över
Magdalena Widell
kommunstyrelsens beslut den 30 oktober §§ 186190, §§192-198, §§200-204, §§2016-215

2019-10-24

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
2019.4049
2019-10-24

I

Protokoll Överförmyndarnamnd 2019-10-17

Magdalena Widell

Kalmarsunds öveerförmyndarnämnd
KS meddelande

PROTOKOLL
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2019.4055

I

2019-10-25

Protokoll Länsberedning för regionala
utvecklingsfrågor 2019-10-17
Region Kalmar län
KS meddelande

2019.4061

I

2019-10-25

2019.4062

Magdalena Widell

PROTOKOLL

EU-kommissionen har inlett ett
Magdalena Widell
överträdelseärende gentemot Sverige som
innebär att vi inte uppfyller kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden
(tjänstedirektivet) vad avser den nationella
kontaktpunktens funktion. Kommissionen
understryker vikten av att kunna fullgöra ett
tillståndsärende enkelt, på distans och på
elektronisk väg. Som en del av den svenska
åtgärdsplanen för att åtgärda identifierade brister
har en översyn av informationen och tjänsterna
på verksamt.se inletts. Åtgärderna innebär bland
annat att befintlig blankettjänst upphör till förmån
för utveckling av mer digitala lösningar. Såväl
kommuner som länsstyrelser och centrala statliga
myndigheter är berörda. Ni får detta utskick
eftersom ni är behöriga myndigheter enligt
tjänstedirektivet.
Tillväxtverket

I

KS meddelande

E-POST

Skrivelse med synpunkter på Hökenplanen

Magdalena Widell

2019-10-28

Viktoriaskolans föräldrarråd

KS 2017/106

KS meddelande

SKRIVELSE

Detaljplan del av Höken 8
2019.4064

I

Underrättelse om avslutad förrättning gällande
Magdalena Widell
bildande av gemensamhetsanläggning för väg
berörande Norrböda 3:10 m fl, fastighetsreglering
avseende servitut berörande Norrböda 3:10 m fl,
samt avstyckning (inställd) från Norrböda 3:22

2019-10-28

Lantmäteriet

KS 2019/166

KS meddelande

UNDERRÄTTELSE

Anvisning av medel; projektstart exploatering och
försäljning av tomtfastigheter del av Böda 1:31
2019.4068

I

2019-10-29

Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i
Föräldraledighetslagen | Viktig information från
SKL & Sobona, cirkulär 19:42
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.4128

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

Skrivelse från Camping Öland med begäran om Magdalena Widell
möte maa Borgholm Energis beslut att ändra
beräkningen för vattentaxa. Beslutet togs av KF
2018-06-18 § 141. Skickad till KSO, hanteras och
besvaras även av Borgholm Energi AB
Sidan 3 av 5
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2019-10-30

2019.4156

Amber advokater

I

2019-11-04

2019.4163

SKRIVELSE

Information till kommunerna om kommande
enkäter från Boverket

Magdalena Widell

Boverket

I

2019-11-04

2019.4316

KS meddelande

KS meddelande

INFORMATION

Protokoll från Hjälpmedelsnämndens
sammanträde 23 oktober

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden

I

2019-11-12

KS meddelande

PROTOKOLL

SKL hemställer till regeringen - undanröj hinder
för bredbandsutbyggnad

Magdalena Widell

Stenman Michaela
KS meddelande

2019.4317

I

INFORMATION

Anmälan om vattenverksamhet med mera för
Magdalena Widell
anläggande av
allmän brygga på fastigheten Klintabodar 1:1,
Borgholms kommun
Beslut
Länsstyrelsen ger dispens från
strandskyddsbestämmelserna för anläggande av
brygga på fastigheten
Klintabodar 1:1, Borgholms kommun, enligt bilaga
1.
Länsstyrelsen föreskriver villkor och förelägger
Borgholms kommun om försiktighetsmått för
anläggande av allmän badbrygga på fastigheten
Klintabodar 1:1, Borgholms kommun.

2019-11-12
KS 2019/53

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta
2019.4318

I

TSS 2019-1139 Drifttillstånd för SSA Borgholms
kommun 20191112

2019-11-12

Transportstyrelsen

KS 2011/208

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2019.4321

I

Konkurrensverket meddelar i sitt beslut att
avskriva ärendet då de anser att det inte längre
finns någon grund i deras prioriteringspolicy att
forsätta utredningen om vårt avtal om färjelinjen.

2019-11-13

Konkurrensverket

KS 2019/2

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Delegation KC
2019.4326

I

Information från mötet med KLT

Magdalena Widell

KS meddelande

ANTECKNING

2019-11-15
KS 2019/98

Återinföra sommarkortet 2019
2019.4327

I

2019-11-15

2019.4337

2019-11-15

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner Magdalena Widell
2020
Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Översänder inspektionsprotokoll med bilaga
avseende Länsstyrelsens inspektionsbesök hos
Kalmarsunds överförmyndarnämnd den 17
oktober 2019.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Östergötland
KS meddelande

PROTOKOLL

Sidan 5 av 5

Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-11-15

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-10-14 - 2019-11-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.3846

U

Jakobssons rit och bygg AB- Ingen erinran mot Anders Magnusson
ansökan för arbetsbodar samt container på
Stora Rörsvägen 70 2019-10-01--2020-10-01 .
Dock uppmanas sökande att inhämta erdordliga
tillstånd hos byggnadsförvaltningen

2019-10-14
KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-10-14/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.3847

U

LTF 2019 62 - (väg 136)- Mårtens gata, får
Marie-Louise Johansson
fordon, med avvikelse från Borgholms kommuns
lokala trafikföreskrifter (0885 2018 : 2) om
tätortsområde inte föras med högre hastighet än
30 kilometer i timmen.

2019-10-14
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.3848

U

LTF 2019 63- På Mårtens gata i Köpingsvik,
Marie-Louise Johansson
mellan Ramsättra backe- Dahls väg, får fordon,
med avvikelse från
Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter
(0885 2018 : 2) om tätortområde inte föras med
högre
hastighet än 30 kilometer i timmen

2019-10-14
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.3849

U

LTF 2019 64-På Dahls väg i Köpingsvik, delen Marie-Louise Johansson
Mårtens gata- Kyrkallén får fordon, med
avvikelse från Borgholm kommuns lokala
trafikföreskrifter (0885 2018 : 2) om
tätortsområde inte föras med högre hastighet än
30 kilometer i timmen

2019-10-14
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
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Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon
2019.3850

U

LTF 2019 65- På Kolstad Kyrkgata i Köpingsvik, Marie-Louise Johansson
mellan Pensionatsvägen- 62 m nordost om
Hästhorvagatan, får fordon,
med avvikelse från Borgholms kommuns lokala
trafikföreskrifter (0885 2018 : 2) om
tätortsområde inte föras med högre hastighet än
40 kilometer i timmen.

2019-10-14
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.3851

U

LTF 2019 66- På Pensionatsvägen, Köpingsvik, Marie-Louise Johansson
får fordon, med avvikelse från Borgholms
kommuns lokala
trafikföreskrifter (0885 2018 : 2) om
tätortsområde inte föras med högre hastighet än
30 kilometer i
timmen.

2019-10-14
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.3750

U

MEX godkänner överlåtelsen för arrendemark
Stugan 482 enligt upprättat köpekontrakt för 2
400 000 kr. Kontrakt och delegationsbeslut

Alexander Sundstedt

2019-10-18
KS 2019/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2019

2019.3907

U

2019-10-18

Tillåtelse- grävning sker på Villagatan

Julia Persson

20190008/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3911

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Januarivägen

Julia Persson

20190032/Eon

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3912

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Östra Kyrkogatan
Del 1

Julia Persson

20190033/Kabelservice

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3913
2019-10-18
KS 2019/3

U

Tillåtelse- Grävning sker på Januarivägen

Julia Persson

20190034/BEAB
DELEGERINGSBESLUT
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Grävtillstånd 2019
2019.3928

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Fröken Märthas väg Julia Persson
4
20190036/Telia

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3929

U

2019-10-18

Tillåtelse-Grävning sker på löttorpsvägen 14

Julia Persson

20190042/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3932

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Köpingevägen vid
badhytten vid Sinus.

Julia Persson

20190051/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3933

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning på Kvarngatan 38-40

Julia Persson

20190052/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3934

U

2019-10-18

Tilltåelse- Grävning sker på Södra Esplanaden
16-31

Julia Persson

20190054/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3935

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på verkstadsgatan 1

Julia Persson

20190055/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3936

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på delar av
Guntorpsgatan, Nydalagatan, Skogsvägen,
Torsgatan och Vikingavägen för huvudledning
2019-10-14--2020-12-31

Julia Persson

20190056/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3937

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på GC-BlårörsgatanGC - Marknadsvägen-Badgatan 2019-10-01-2019-12-31

Julia Persson

20190057/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3938
2019-10-18

U

Tillåtelse- Grävning sker på Sandgatan 70 2019- Julia Persson
09-25--2019-09-26
20190058/BEAB
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Dokumenttyp
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KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3939

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Storgatan 1-2 2019- Julia Persson
10-14--2019-12-31
20190059/IP-Only

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3940

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på GC - Tessins vägStagnelius väg 2019-10-11--2019-11-01

Julia Persson

20190061/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3941

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på GC-vägen som går
förbi baracker och simhall mot nya ridhuset i
Löttorp 2019-10-15--2020-03-31

Julia Persson

20190062/E-ON

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3942

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Ålfiskaregatan 2019 Julia Persson
-10-14--2019-11-18
20190063/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3943

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Hamnvägen
Sjötorget Borgholms inre hamn, 2019-10-10-2019-11-30

Julia Persson

20190064/Borgholms kommun

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3944

U

2019-10-18

Tillåtelse- Grävning sker på Runvägen 9 201910-28--2019-11-29

Julia Persson

20190066/ BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.3945
2019-10-18

U

Tillåtelse- Grävning sker vid Sankt Olofs Väg
2019-11-18--2020-01-31

Julia Persson

20190067/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019
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2019.2782

U

2019-10-21

Enligt ingånget avtalsarrende 1988-04-28
Alexander Sundstedt
melllan Borgholms Kommun och Jörgen
Pettersson.
I arrendeavtalet beskrivs arrendet att avse del
av Kårehamn 1:1 hörande åkermark. Avtalet var
skrivet på specifik tid; 1988 – 1993 utan
utrymme för förlängning.
I och med denna skrivelse bekräftar vi att
arrendet upphört med hänvisning till
telefonsamtal mellan Alexander Sundstedt, vid
Borgholms Kommun och Jörgen Pettersson.
Jörgen Pettersson

KS 2019/33

DELEGERINGSBESLUT
Skickat 2019-04-24/Magda
Ställplatser i Kårehamn

2019.4010

U

Delegationsbeslut att starta planering och
projektering av anpassningsåtgärder Ekbacka
Borgholm 11:42.

Ilko Corkovic

2019-10-21
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.4025

U

Jonas Anderssons bygg- Ingen eriran mot lift i
samband takarbeten på Borgholms
Stadsmuseum, Tullgatan, 2019-10-22 -- 201910-28

2019-10-22

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-10-22/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.4054

U

LTF 2019 67 - tillfälligt förbud mot fordon
Marie-Louise Johansson
Åkerhagen genomfart från Södra Esplanaden 4
november-2 december

2019-10-25
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2018.3062

U

Nyttjanderättsavtal mellan Åkerbo hästklubb och Ilko Corkovic
Borgholms kommun. Avtalet undertecknat 2018
-10-05.

2019-10-25

Mark- och exploatering

KS 2016/84

DELEGERINGSBESLUT
Fastighetsförvärv Löttorp 4:16 (4:18)

2019.4060

U

Förlängning avtal avseende cirkulationstvätt
befintligt avta refnr 15/33 med oförändrade
villkor gäller 2019-12-31--2020-05-31

Ilko Corkovic

2019-10-25
KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2019
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2019.4070

U

Delegeringsbeslut- Avtal om
anläggningsarrende för Löttorp 3:33 mellan
kommunen och Ärevarvet AB. Gäller 2020-0101--2030-01-01

Anders Magnusson

2019-10-29
KS 2019/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2019

2019.4084

U

Delegationsbeslut om framtagande av strategisk Anders Magnusson
miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för ny översiktsplan
för Borgholms kommun

2019-10-30

TILLVÄXT MILJÖ

KS 2019/117

DELEGERINGSBESLUT
Översiktsplan för Borgholms kommun

2019.4145

U

2019 70 parkering vid Stagnelius väg

Marie-Louise Johansson

2019-10-31
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4146

U

2019 68 parkering Åkerhagsvägen

Marie-Louise Johansson

2019-10-31
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4147

U

2019 69 parkering Åkerhagsvägen 7 dygn

Marie-Louise Johansson

2019-10-31
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4162

U

2019-11-04

Tillåtelse- Grävning sker vid Isgärdevägen 2020- Julia Persson
02-03--2020-05-31

20190069/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.4177

U

2019-11-05

Tillåtelse- Grävning sker vid Norra Infarten
Julia Persson
Hälsocentralen - Per Lindströms Väg 2 2019-1028--2019-11-30

20190068/Eltel Networks Infranet AB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.4202

U

Undertecknande av samverkansavtal med
Ilko Corkovic
radioamatörerna 2019 - att de står till förfogande
vid en allvarlig samhällsstörning.
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2019-11-05

Ölands Radioamatörer

KS 2019/163

DELEGERINGSBESLUT
Styrdokument för krisledning och revidering av
reglemente för krisledningsnämnden samt
planer för praktiskt arbete

2019.4286

U

2019 75 tillfälligt förbud mot fordon Södra
Esplanaden 11/11 2019-31/1 2020

Marie-Louise Johansson

2019-11-07
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4287

U

2019 71 tillfälligt förbud mot fordon del av
Tullgatan 15/11-29/11 kl 7-15 gäller genomfart

Marie-Louise Johansson

2019-11-07
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4288

U

2019 72 tillfällig hastighetsbegränsning 30 km/h Marie-Louise Johansson
Sandgatan 15/11-29/11 kl 07-15

2019-11-07
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4289

U

2019 73 tillfälligt förbud mot fordon Sandgatan
15/11-29/11 kl 07-15.

Marie-Louise Johansson

2019-11-07
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4290

U

2019 74 tillfälligt förbud mot fordon
Åkerhagsvägen 11/11 2019 - 31/1 2020 gäller
genomfart

Marie-Louise Johansson

2019-11-07
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4306

U

Beviljad ansökan om transporttillstånd från
Växjö till Borgholm 2019-11-11 och 6 månader
framåt

Marie-Louise Johansson

2019-11-11
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.4307

U

Ölandspartiet - Yttrande över ansökan om
Anders Magnusson
allmän sammankomst 2019-11-16, 2019-12-09,
2020-01-18, 2020-02-15, 2020-03-14.
Alla dagar kl 10.00-11.00. Torgmöte på
Borgholms torg,

2019-11-11
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KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-11-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.4312

U

MEX godkänner överlåtelsen för arrendemark
Alexander Sundstedt
Klinta Bodar 1:1 enligt upprättat köpekontrakt för
200 000 kr. Kontrakt och delegationsbeslut

2019-11-12
KS 2019/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2019

2019.4313

U

Anslutningsavtal mellan Borgholms kommun och Anders Magnusson
Borgholms energi AB avseende anslutning till
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
gällande fastigheterna Äpplerum 5:46, 5: 47,
5:48, 5:51 och 5:52

2019-11-12
KS 2019/155

DELEGERINGSBESLUT
Anvisning av medel inför försäljning av
bostadsfastigheter i Räpplinge

2019.4314
2019-11-12

U

Tillåtelse- grävning sker på Hantverkaregatan
Del 14 - 2. 2019-11-11--2019-12-31

Julia Persson

20190070/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-05
§ 258
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen
Policy för medborgardialog samt rutin för genomförande
Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Godkännande av utlandsresor 2019; seminarium i Tyskland,
personal vid Slottsskolan
Godkännande av utlandsresor 2019; utbildning i Barcelona ITtekniker
Pantamera; utdelning till Ölands Vattenråd
Fastighetsförsäljning kommunala tomter; Rälla
Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag;
Sjöstugeudden
Godkännande av exploateringsavtal; Detaljplan Solberga 3:1 med
flera fastigheter Solbergamarken
Fastighetstransaktioner Borgholms kommun och Borgholm Energi
Önskemål om att anlägga en gång och cykelbana från ICA nära i
Byxelkrok till Mellby.
Önskemål om gatubelysning; Stigen mot Torsgatan-Viktoriagatan
Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala
ordningsförskrifterna i Borgholms kommun
Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud
Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på
offentlig plats
Medborgarförslag (Ellinor Jonsson) - ge alla hushåll i Borgholms
kommun varsin miljötratt
Medborgarförslag (Tommy Lindström) - Borgholms kommun ska
ansöka om att bli en "kranmärkt" organisation
Sammanträdestider 2020
Handlingsplan2020-2022; Näringslivsstrategi för Borgholms
kommun
Begäran om omprövning av beslut gällande trädfällning Skåle
Grindsvägen
Erbjudande om samverkan konsumentvägledning
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
budget/åtgärdsplan
Markanvisning, särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 2019

2019-11-12
§ 283 Målbild; Översiktsplan för Borgholms kommun
§ 284 Antagande av kriskommunikationsplan, övnings- och utbilningsplan
samt plan för hantering av extraordinära händelser
§ 285 Upphandling tjänstereseförsäkring
§ 286 Återrapportering återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs
6 till mellanstadiet
§ 287 Information; Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping och
Badhusavtal - Anders Magnusson informerar om ärendet
§ 288 10-11 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och
byggnadsnämnden
§ 289 11:00 EU-projekt; Leader KalmarÖland Orientering om möjligt
gemensamt leaderområde; Lars Welin och Joel Parde, ordförande
SydostLeader.

§ 290 13:00 Lennart Bohlin info Utbyggnad av Byxelkroks hamn
Kultur- och fritidsutskottet
2019-10-17
§23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning
Utvärdering Ungt kulturbidrag
2019 års Kulturarvsseminarium i Oskarshamn
Kulturprojektbidrag hösten 2019
Mörbylånga kommun erbjuder deltagande i Inkubatorn Kreativa
Öland
Delegationsbeslut

Borgholm Energi AB
2019-10-17
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110

Styrelsemötets öppnande 2019 oktober
VD informerar
Månadsuppföljning 2019 september
Delårsbokslut per augusti 2019
Budget 2020
Taxa Återvinning och Avfall 2020
Revidering av kommunens renhållningsordning
Projekt Djupvik Lofta E4
Attestreglemente
Policy för upphandling och inköp
Verksamhetsrapport Återvinning och Avfall
Nya faktureringsrutiner BFU 2020
Kivra
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
§ 111 Lagen om allmänna vattentjänster webbutbildning för politiker
§ 112 Beslut från kommunen september 2019
Borgholm Energi Elnät AB
2019-10-17
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
BELNAB Månadsuppföljning 2019 september
Delårsbokslut per augusti 2019
Budget 2020
Policy för upphandling och inköp
Attestreglemente
-----------------------------------------------------------------

