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§ 110 Begäran om tilläggsbudget; anvisning av extra medel Gata/Park 
2019

2019/143 14 - 15

§ 111 Anvisning av medel med mera; planering av Skogsbrynets förskola 
och ersättningslokaler till Solstrålens förskola

2018/236 660 16 - 17

§ 112 Utbetalning av partistöd 2019 2019/108 104 18

§ 113 Hantering av återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 
till mellanstadiet 

2018/96 109 19

§ 114 Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Kårehamn-
Petgärdeträsk inom VA-distrikt Löt

2019/138 344 20 - 22

§ 115 Återrapportering uppdrag; genomförande av folkomröstningen Öland 
en kommun

2016/191 106 23

§ 116 Öland en kommun; återrapportering från styrgruppen gällande 
kommunernas ställningstagande vid folkomröstningen

2016/191 106 24

§ 117 Översiktsplan för Borgholms kommun; projektplan 2019/117 212 25 - 26

§ 118 Godkännande av fastighetsförvärv, del av Högby 8:1; 
allaktivitetspark i Löttorp

2016/25 814 27

§ 119 Godkännande av fastighetsförsäljning, mark inom Sjöstugans 
samfällighet

2017/211 253 28 - 29

§ 120 Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens 
hamnar

2018/193 109 30

§ 121 Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg 2016/243 080 31 - 32

§ 122 Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands 
kommunalförbund

2019/132 003 33

§ 123 Granskningsrapport - fakturahanteringen Borgholm 2019/96 007 34 - 35

§ 124 Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund 2018/287 041 36

§ 125 Kommunala representanter i olika projekt, styrelser och råd; Kalmar 
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§ 105 Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av dele-
gationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger information, redovisning av verkställighet och delegations-
beslut till handlingarna. 

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om

Verkställighet
- Åkerboskolan - arbetsgrupp i gång och Projekthuset i Kalmar anlitade för att 

hålla ihop processen. Nu tas underlag inför en ny upphandling fram för att vara 
klar till årsskiftet. 

- Proceedo/logistik/distribution av separata livsmedel. Inkörsproblem men har nu 
kortsiktig lösning på plats. Den ska utvärderas för att hitta bästa långsiktiga 
lösningen tillsammans med våra verksamheter. 

- Många hamnprojekt har varit igång som nu ska vara färdiga alternativt pausade 
under sommaren.

- Permanent badbrygga i sjöstugeviken färdigställs under veckan. Till hösten på
börjas projektering av den andra samt i Köpingsvik.

- Offentliga toaletter ska vara öppna under säsong. Vi utökar badplatsutredningen 
med översyn av offentliga toaletter runt om i kommunen för att se hur dessa ska 
drivas och skötas framåt.

Personalfrågor
- Lokalfrågan – kortsiktigt flytt av fastighet samt några ”strateger” till A-hus
- Förenklad medarbetarenkät genomförd under våren.
- Ledarförsörjningsprogrammet start under hösten - Borgholm får fem platser i 

denna omgång.
- Stresshanteringskurser. Prov i norr inom socialförvaltningen med mindre grupp 

med positivt resultat. Nu går vi vidare med två grupper.
- Lansering av intranätet planeras till 1 oktober. Utbildning av redaktörer och skri-

benter efter sommaren. 

______________
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§ 106 Dnr 2018/128 041 KS

Tertialbokslut 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna tertialbokslut 2019.

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde finns Tertialbokslut 2019 varav framgår:

- Resultatet för kommunen är + 8,0 mkr. (Årsprognos + 20,0 mkr)
- Driftredovisning för nämnderna visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos 

+8,9 mkr)
- Investeringar till och med april uppgår till 37,2 mkr. (Årsprognos 75,2 mkr)
- Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 35,5 mkr)

Budgetavvikelsen totalt efter april är -0,2 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse 
är -3,2 mkr och finansförvaltningen +3,0 mkr.

De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensam-
kommande barn och unga uppgår till 14,8 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett re-
sultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut.
Tjänsteskrivelse 2019-05-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 137 med förslag om godkännande.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redovisar controller Mattias Sundman tertialbokslutet. 

Det noteras att siffrorna för personal, sjukfrånvaro, pensioner och personalomsätt-
ning saknas men att dessa ska kompletteras till kommunfullmäktiges behandling. 

Vidare noteras att nämnderna visar ett minusresultat men att kommunen i helhet vi-
sar ett plusresultat.

Carl Malgerud (M) påtalar att kommunstyrelsens och socialnämndens minusresultat 
med det snaraste måste hanteras i särskild ordning. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 107 Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning maj 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Vad gäller kommunstyrelsens uppvisade minusresultat hanteras uppdrag om åt-
gärdsplan i eget beslut.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning maj 2019 varav framgår 
att 
 Resultatet för kommunen är +8,2 mkr. (Årsprognos +18,6 mkr). 
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +0,1 mkr. (Årsprognos +9,7 mkr)
 Investeringar 42 mkr. (Årsprognos 78 mkr) 
 Likvida medel 29,6 mkr. (Årsprognos 31,6 mkr)  

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende er-
sättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,7 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar ett resul-
tat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen maj 2019.

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:

 Genomföra spendanalys och följa upp avtalstroheten för att se effekt av in-
förande av e-handel.

 Arbeta mer systematiskt externa intäkter avseende planavgifter.
 Aktivera medel från omställningsfonden vid utbildningsinsatser.
 Genomlysning av gata, park och hamnar.

Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas 
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verk-
ställas 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 maj.
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Individ- och familjeomsorgen Summa effekti-
visering (kr)

Hur långt har effektiviseringarna 
verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och familje-
omsorgen 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 Äpple-
rum 121 972 verkställt på helår, ingår i budget 

2019 121 972

Få ut individer i självförsörjning i 
stället för försörjningsstöd 3 600 000 18 hushåll verkställda 465 000

Digitalisering av ansökan för 
försörjningsstöd 656 307 Ej verkställd, startdatum oklart 0

Översyn externa placeringskost-
nader 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 Pågående helårseffekt ingår i bud-
get 2019 0

Effektivisering: 10 417 341 5 910 671

Omsorgen om funktionsnedsatta

Uppsägning av avtal med Äpple-
rum 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 0

Flytta Klinta korttid till nya lokaler 202 412 verkställt på helår, ingår i budget 
2019 202 412

Hemtagning/avslut extern place-
ring 190630 1 525 153 Förlängd med 61 dagar ( 518 500 

kr), ingår i budget 2019 1 006 653

Fördela resurser efter behov 3 800 000 verkställt på helår, ingår i budget 
2019 3 800 000

Uppsägning av tidningsprenume-
rationer 41 000 verkställt på helår, ingår i budget 

2019 41 000

Effektivisering: 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 (prognos -208 000kr) 2 000 000

Särskilt boende anpassar till 
bemanningsnyckel 1 700 000 verkställt på helår, ingår i budget 

2019 (prognos +581 000 kr) 3 500 000

Sjuksköterskor inför flexklocka 250 000 Ej verkställt 0

Ökade intäkter för omsorgsavgif-
ter 1 020 000 Pågående, verkställt på helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 verkställt på helår, ingår i budget 
2019 100 000

Effektivisering: 4 970 000 5 692 000
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Övergripande socialförvaltningen

1 tjänst administrationen 446 313 verkställt på helår, ingår i budget 
2019 (prognos -125 000 kr) 321 313

Se över inköp av livsmedel och 
transport 200 000 Ej verkställt, ny organisation ej satt 0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, effekt på helår 0

Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1 000 000 Verkställs på helår, jan-mars minsk-
ning med 1,0 % ( 1 000 000 kr) 1 000 000

Effektivisering: 1 736 313 1 321 313

Totalt effektiviseringar social-
förvaltningen (kr) 23 257 596 18 299 426

Det underskott som förväntas på utbildningsnämndens centrala stödfunktion upp-
går till cirka 3 mkr. Inom den centrala stödfunktionen återfinns kostnader som är 
svåra att påverka, till exempel interkommunal ersättning, tilläggsbelopp för extraor-
dinärt stöd och skolskjuts. För att nå en budget i balans krävs därmed att enheter-
na tillsammans hjälper till att skapa överskott i samma omfattning som det centrala 
underskottet. Nedan följer de åtgärder som är planerade och därmed ingår i förvalt-
ningens prognos efter maj.

Central stödfunktion:
● Annonsering i tryckt skrift kommer inte att göras, istället kommer informa- 

tion att spridas genom andra kanaler. Budgeterat för annonser 2019 är 
10 tkr. 

● Mjukvara för PMO var planerad att implementeras under 2019, detta kom
mer inte bli av under året och därmed kommer 97 tkr av förvaltningens IT-
budget att återstå. 

● Utbyte av IT-verktyg kommer att begränsas i den mån det är möjligt. 

Norra området:
● Översyn av bemanning på enheterna görs utifrån förväntat barn- och elev- 

antal till hösten. 
● Området arbetar med resursteam för att stödja elever i behov av extra stöd. 

Detta arbetssätt förväntas leda till att samtliga tilläggsbelopp inte behöver 
utnyttjas till fullo, vilket bör leda till ett minskat underskott på Central stöd
funktion med 589 tkr. 

Centrala området:
● Fortsatt arbete återstår på central barnomsorg för att nå en budget i balans 

med de nya förutsättningar som sattes under maj. 
● Viktoriaskolan kommer att ha ett minskat elevantal till nästkommande läsår 

vilket innebär att anpassningar av organisationen görs. Totalt förväntas 
detta bidra till ett minskat underskott på Central stödfunktion med 450 tkr.

● Översyn av Slottsskolans organisation görs och även här föreligger ytterli-
gare arbete innan åtgärder kan redovisas. 

Södra området:
● Översyn av nästkommande läsårs bemanning har även gjorts på södra om-

rådet för att nå en budget i balans.  Området väntas totalt bidra till ett mins-
kat underskott på Central stödfunktion med 777 tkr. 
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Kulturområdet:
● Översyn av bemanning har även gjorts på Kulturskolan och har resulterat i 

åtgärder om 54 tkr. 
● På biblioteket har minskning av budget för annonsering och fortbildning 

gjorts för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redovisas även de vid föregående sammanträde efterfrå-
gade uppgifterna gällande upprustning av lekplatserna i kommunen. 

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 108 Dnr 2019/8 042 KS

Åtgärdsplan, kommunstyrelsens verksamhetsområde

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Jens Odevall
att ta fram åtgärdsplan gällande kommunstyrelsens verksamhetsområde för att

få kommunstyrelsens budget i balans.
Åtgärdsplanen återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde i september.

Dagens sammanträde
I samband med behandling av budgetuppföljning maj 2019 framkommer att kom-
munstyrelsen och socialnämndens uppvisar ett minusresultat, varvid styrelsen vill ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att få kommunstyrelsens 
budget i balans. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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§ 109 Dnr 2019/135 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019 för socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bevilja socialnämnden 5,1 mkr i tilläggsbudget, baserat på förvaltningens pro-

gnostiserade underskott på helår efter budgetuppföljning maj 2019, inom ra-
men för resultaten 2019.

att avslå begäran om tilläggsbudget för oförutsedda kostnader för försörjnings-
stöd och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Vidare beslutar kommunstyrelsen

att uppmana socialnämnden att fortsätta arbetet utifrån beslutad åtgärdsplan 
och besluta om ytterligare åtgärder för att få en budget i balans.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2019-05-29 § 55
- att tilläggsäska 5,6 mkr som baseras på förvaltningens prognostiserade under-

skott på helår efter tertialbokslut 1.
- att tilläggsäska 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader för försörjningsstöd 

och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-05-29 § 55 med begäran om tilläggsbudget. 
Tjänsteskrivelse 2019-06-17 med förslag att avslå begäran.

Socialförvaltningens bedömning
Utifrån utfall och progonos som visas i tertialbokslut bör tilläggsäskande göras, det-
ta baseras även på beslut § 120 kommunstyrelsens arbetsutskott och beslut § 54 
kommunstyrelsen där det tydligt framgår att socialnämnden i god tid ska tillläggsäs-
ka om budgetavvikelsen kvarstår.

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr. 

Om beslut tas om tilläggsbudget på 5,6 mkr plus 1,4 mkr, totalt 7,0 mkr är budgete-
rad resultatnivå 1,9 mkr vilket motsvarar ett resultat på 0,3 procent av skatter och 
bidrag. 
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Socialnämnden antog under 2018 en åtgärdsplan på 23 mkr för att få en budget i 
balans. Denna har inte fullt ut gett effekt. Det råder stor osäkerhet kring kommande 
kostnader och åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Alternativet till tilläggs-
budget är att omfördela budget från annan verksamhet.

Socialförvaltningens konsekvensanalys
Socialförvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat aktivt med att anpassa verk-
samheterna efter befintlig ram. De effektiviseringar som genomförts baseras på be-
slutad åtgärdsplan från 2018. 

Den prognostiserade avvikelsen härleds till att förvaltningen inte kan möta de öka-
de kostnader som finns utan att riskera att de effektiviseringar som genomförts i 
verksamheterna fallerar. Risken är att det positiva resultat som verksamheterna 
byggt upp, både gällande ekonomi och kvalitet inte kan hållas om ytterligare åtgär-
der genomförs för att sänka kostnaderna. Sedan finns en stor ovisshet i det nya 
beslut som tagits gällande anhöriginvandring, en förväntad ökning ses inom antalet 
hushåll som kommer att behöva försörjningsstöd under 2019. Det som sker är trots 
att ett stort antal individer kommer ut i självförsörjning så ökar antalet individer som 
har behov av försörjningsstöd i samma eller till och med högre takt. 

Kostnaden för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen är betydligt 
högre än budgetrad ram, i den prognostiserade avvikelsen har hänsyn tagits till de 
placeringar som är beslutade, vilket innebär att nya oförutsedda placeringar ökar 
den negativa avvikelsen. Baserat på utfall tidigare år och rådande trend i Sveriges 
kommuner där kostnaden för dessa poster ökar är det rimligt att anta att ytterligare 
placeringar tillkommer under året.

Ekonomiavdelningens konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva avta då 
kommunen inte kommer kunna finansiera investeringar med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår tilläggsbudget om totalt 5,1 
mkr till socialnämnden. 

Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) stöder 
yrkandet.  

Carl Malgerud (M) yrkar att kommunstyrelsen ska uppmana socialnämnden att fort-
sätta arbetet med beslutad åtgärdsplan och besluta om ytterligare åtgärder för att få 
budget i balans. 

Lars Lindqvist (SD) yrkar avslag på begäran om tilläggsbudget.

12



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-25 109

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstatera att det finns två förslag till beslut; förslag om 5,1 mkr i 
tilläggsbudget samt avslag på tilläggsbudget, vilka ska ställas under proposition.

Proposition - tilläggsbudget
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår tilläggs-
budget om totalt 5,1 mkr till socialnämnden.

Proposition – uppmaning till socialnämnden 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.

Reservation
Lars Lindqvist (SD) (BILAGA 1)

Skickas till
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

______________
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§ 110 Dnr 2019/143 KS

Begäran om tilläggsbudget; anvisning av extra medel Gata/Park 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Borgholm Energi extra medel för Gata/Park 2019 om 1,7 mkr.

Kommunstyrelsen beslutar

att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 1,7 mkr, för att täcka de 
beviljade medlen till Gata/Park, inom ramen för resultatet 2019. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2019-06-13 § 71 kommunstyrelsen att avsätta extra 
medel till 2019 års budget för Gata/Park om 1,7 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 224 att avvakta tertial 1 innan behandling av då 
inkommen begäran om utökad ram för gata/park 2019. 
Borgholm Energi AB 2019-06-13 § 71 med begäran om extra medel 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-06-17 med förslag att avslå begäran.

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
1,7 mkr budgeterad resultatnivå 7,2 mkr. 

Efter årets fem första månader finns det fortfarande oklarheter om den skattefinan-
sierade verksamheten i Borgholm Energi avseende vilka resultatnivåer som be-
döms vid årets slut. Rekommendationen är att arbeta aktivt med åtgärdsplan samt 
uppföljning av åtgärder och återkomma efter delårsbokslutet.

Alternativet till tilläggsbudget är att omfördela budget från annan verksamhet.

Ekonomiavdelningens konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva sänkas 
alternativt senareläggas då kommunen inte kommer kunna finansiera investering-
arna med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till Borgholm Energis begä-
ran om ökade medel.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet 
om bifall till begäran. 

Det konstateras att kommunstyrelsen har att äska medel hos kommunfullmäktige för 
att täcka de ökade medlen till Gata/Park.

Skickas till
Borgholm Energi AB
Kommunfullmäktige

______________
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§ 111 Dnr 2018/236 660 KS

Anvisning av medel med mera; planering av Skogsbrynets förskola och 
ersättningslokaler till Solstrålens förskola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt fastighetsavdelningen att planera för rivning av Skogsbrynets för-

skola, fastigheten Freja samt återkomma med beräknad kostnad för genom-
förandet.

att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen starta upphandling av utbygg-
nad av nya Skogsbrynets förskola med två avdelningar med placering på fas-
tigheten Freja 10, då rivning av befintlig byggnad är utförd.

att säga upp hyr/köp avtalet för Rödhakens förskola samt betala resterande be-
lopp 1 098 000 kronor vid avtalets utgång 2020-04-30.

att erbjuda föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen att hyra lokaler-
na efter att Rödhakens förskola har flyttat till den utbyggda delen av Skogs-
brynets förskola.

Det noteras att uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen inför vidare be-
slut. 

Ärendebeskrivning
2018-05-16 inkom Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen med skrivel-
se till Borgholms kommun om hjälp med att hitta/skapa ersättningslokaler för försko-
lans verksamhet. Förskolans nuvarande lokaler har brister gällande arbetsmiljön, vil-
ket kräver omfattande ombyggnad. För att åtgärda lokalerna krävs evakuering samt 
att föräldrakooperativet binder sig vid ett nytt långvarigt avtal. Dock kvarstår bristen 
på en lekyta utomhus. Detta för med sig att verksamheten tvingas ta sig till stadens 
lekplatser och grönytor för att barnen ska kunna vistas utomhus.

2018-08-14 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/150-298 KS att 
uppdra åt fastighetsavdelningen att besvara skrivelsen med förklaringen att; Borg-
holms kommun inte i dagsläget inte har någon lämplig lokal samt att föräldrakoope-
rativets behov av lokaler ska tas med vid en kommande planering för framtida för-
skoleplatser i Borgholm. 

Föräldrakooperativet har därefter undersökt olika alternativ till ersättningslokaler 
men inte hittat någon lösning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför informe-
rats om att föräldrakooperativet kan tvingas upphöra med verksamheten vid hyres-
avtalets upphörande om inte lokalfrågan löses. Konsekvensen blir då att Borgholms 
kommun blir ansvariga för att erbjuda plats åt ca 27 förskolebarn inom 3 månader.
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Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-05-16 med begäran om lokal till förskolan Solstrålen. 
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 249 beslut att anvisa medel för om-till-nybyggnation 
förskola Skogsbrynet.
Tjänsteskrivelse 2019-04-23 med förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 145.

Ekonomi- och fastighetsavdelningens bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att upphandling av en modulbyggd 
tvåavdelningsförskola kan påbörjas under hösten 2019, för placering på fastighe-
ten Freja 10 efter det att befintlig förskola rivits. Investeringsobjektet läggs in i inve-
steringsbudget 2020. Parallellt startar arbetet med detaljplanen för fastigheten Fre-
ja 10, Borgholm 11:1 och angränsande grönyta söder om Skogsbrynet. Genom pri-
oriteringar och samarbete mellan kommunens förvaltningar kan tidplanen förhopp-
ningsvis beräknas till ca 1 år. Det vill säga att inflyttning för Solstrålens förskola kan 
beräknas till 2020-08-01 om inga överklaganden förskjuter tidplanen. 

Konsekvensanalys
Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen kan fortsätta bedriva sin verk-
samhet och i ändamålsenliga lokaler och utemiljö.

Den kommunala förskoleverksamheten i Borgholm samlas på samma plats vilket 
medför möjlighet till effektiv bemanning och ökad service till föräldrarna.

Detaljplanearbetet öppnar möjligheter för kommunens behov av bostadsbyggande 
i form av hyreslägenheter alternativt trygghetsboende och/eller LSS-boende. Det 
kan generera generationsskifte i Åkerhagen och annan villabebyggelse i centrala 
Borgholm.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Nina Andersson-Junkka (S) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till förslaget.

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att investeringen skjuts fram till 2021.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och investering år 
2021, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller fastig-
hetsavdelningens  förslag.

Skickas till
Solstrålens förskola för kännedom
Ekonomi- och fastighetsavdelningen för verkställande och uppdrag

______________
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§ 112 Dnr 2019/108 104 KS

Utbetalning av partistöd 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna till kommunfullmäktige att bedöma och besluta om utbetalning av 

andra delen av partistödet till de partier som redovisat 2018 års partistöd; 
Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemo-
kraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet. 

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kapitlet 
9 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Påminnelse att inkomma med redovisning senast 2019-05-10.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Mo-
deraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. 
Tjänsteskrivelse 2019-06-13 att överlämna till kommunfullmäktige för beslut.
Inkommen redovisning från Ölandspartiet.

Bedömning
Inkomna redovisningar visar vilka aktiviteter och verksamhet som partierna genom-
fört under år 2018.

Dagens sammanträde
Det noteras att Ölandspartiet har inkommit med redovisning efter det att kallelsen 
skickades ut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 113 Dnr 2018/96 109 KS

Hantering av återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till 
mellanstadiet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till utbildningsnämnden och ekonomiavdelningen för att

- Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygg-  
het bland 6:orna på Slottsskolan.

- Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast oktober 2019.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
- att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till 

mellanstadiet där det hör hemma.

Kommunfullmäktige återremitterade 2019-05-20 § 116 motionen till kommunstyrel-
sen för att
- få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet 

bland 6:orna på Slottsskolan.
- få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Beslutsunderlag
Motionen. 
Kommunfullmäktige 2018-05-04 § 66. 
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140 remiss till utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 33 med förslag, med 7 ja mot 2 nej, att avslå mo-
tionen. 
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 77 med förslag att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2019-05-20 § 116 återremiss.
Tjänsteskrivelse 2019-06-10 med förslag.

Bedömning
Eftersom kommunstyrelsen vid tidigare behandling efterfrågade utbildningsnämn-
dens hjälp för utredning bör ärendet även den här gången behandlas på samma 
sätt. I ett försök att korta ner handläggningstiden ges tjänstemannaförslaget direkt till 
kommunstyrelsen.

Skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 114 Dnr 2019/138 344 KS

Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Kårehamn-Petgärdeträsk 
inom VA-distrikt Löt

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att området Kårehamn-Petgärde ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster 

(dricksvatten och spillvatten) inom VA-distrikt Löt.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-05-23 § 107 kommunfullmäktige
- att området Kårehamn-Petgärdeträsk ska ingå i verksamhetsområde för vatten-

tjänster (dricksvatten och spillvatten).

Området har avgränsats till att enbart innefatta fastigheter inom ett större samman-
hang. Det större sammanhanget är det område där kommunen enligt lagen om all-
männa vattentjänster (LAV 2006:412) måste ordna med kommunal VA-lösning.

Den planerade utbyggnaden ger möjlighet för fastigheter även utanför området att 
ansluta till kommunalt VA genom avtal. Den tekniska planeringen ska utgå från att 
möjliggöra detta.

Verksamhetsområdena (VO) skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt 
när nya fastigheter eller områden ansluts.  Kommunfullmäktige fastställer områdets 
gränser och nya verksamhetsområde beslutas av KF. Antagande av nya verksam-
hetsområden (VO) sker årligen.

Kartbild ska bifogas över aktuellt verksamhetsområde. Samtliga fastigheter ska 
anges med fastighetsbeteckning och det ska tydligt framgå vilken vattentjänst som 
avses. Verksamhetsområdet kan för större fastigheter avgränsas till att enbart inne-
fatta området i direkt närhet till fastighetens bostadsbebyggelse. Det ska då precise-
ras vilken del av fastigheten som ingår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Översiktskarta och lista med fastighetsbeteckningar.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-23 § 107.

Miljöenhetens bedömning
Inom området Kårehamn-Petgärdeträsk finns cirka 150 fastigheter och behovet av 
kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. Här finns idag enbart vat-
tenförsörjning under en begränsad del av året, så kallat sommarvatten. Kommunalt 
avlopp saknas. De enskilda avloppen är bristfälliga och förutsättningarna för sådana 
lösningar är dåliga. Markförhållandena består av tunna jordlager, på många ställen 
ren alvarmark, och mark/grundvattnet är tidvis högt. Därmed finns ett stort behov av 
kommunalt VA. Större delen av området ligger inom detaljplan. 
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Det finns idag ett mindre verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten som är 
begränsat till ett tiotal bostadsfastigheter närmast hamnområdet samt verksamheter-
na häromkring. Kapacitet saknas att ansluta ytterligare fastigheter till den befintliga 
anläggningen. För att möjliggöra påkoppling av hela området kommer en överfö-
ringsledning för spillvatten att byggas till Borgholms avloppsreningsverk (ARV), för-
läggning av kommunal vattenledning sker samtidigt. I denna första etapp kommer 
hela Kårehamn-Petgärdeträskområdet att anslutas. Fler områden följer efterhand. 
Ledningen är kostnads- och resursmässigt hållbar i ett längre perspektiv. Den ger 
möjlighet till anslutning av ett stort antal enskilda avlopp längs ledningens sträckning 
från Kårehamn-Petgärdeträsk via Löt och Egby till Köpingsvik och vidare till Borg-
holms ARV. Nya verksamhetsområden kan skapas i de större byarna Löt och Egby. 
Uppskattningsvis kommer cirka 300-400 fastigheter totalt att kunna anslutas inom 
VO samt ytterligare cirka 200 utom sådant. 

Fastigheterna i Kårehamn-Petgärdeträskområdet har prioriterats för anslutning till 
kommunalt VA och ska ingå i verksamhetsområdet. Trots att området finns med på 
den kommunala utbyggnadsplanen för VA inom fem år, har Länsstyrelsen Kalmar 
län 2018 förelagt Borgholms kommun att ordna med allmän vatten- och avloppsan-
läggning för Kårehamn och Petgärdeträskområdet. Beslutet togs med stöd av 51§ 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och ska vara genomfört ”snarast men 
senast 2025”. I den kommunala utbyggnadsplanen ligger dock anslutningen tidigare 
än så och anslutningen av Petgärde-Kårehamnsområdet planeras kunna vara ge-
nomfört 2022. Övriga områden längs sträckningen ansluts successivt fram till 2025. 
Verksamhetsområde för dessa beslutas i ett senare skede.

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som lig-
ger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö- 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgör ett större sammanhang och ett behov finns av kommu-
nala vattentjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför ett nytt verksam-
hetsområde inom VA-distriktet Löt.

Miljöenhetens konsekvensanalys
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster.

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
sam hetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 
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I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområdet (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallyrkande.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 115 Dnr 2016/191 106 KS

Återrapportering uppdrag; genomförande av folkomröstningen Öland 
en kommun

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar valnämndens återrapportering till kommunfullmäkti-
gear
att folkomröstningen resulterade i 2 403 ja-röster, 3 487 nej-röster och 154 av-

står, vilket innebär att Borgholms kommuns invånare ställer sig negativa till 
en kommun på Öland i likhet med invånarna i Mörbylånga kommun.

Vidare konstaterar kommunstyrelsen 

att valnämnden, vid ett eventuellt överskridande av budget, kommer att av kom-
munstyrelsen begära ersättning ur budgeterade medel konto ”Öland - en 
kommun” för att täcka del av valnämndens extraarbete i och med genomfö-
randet av folkomröstningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog 2019-02-11 § 35 till valnämnden att administrera och 
genomföra folkomröstningen på samma villkor som genomförandet av europapar-
lamentsvalet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 35.
Valresultatet.
Valnämnden 2019-06-03 § 28 med återrapportering.

Bedömning
Folkomröstningen resulterade i 2 403 ja-röster, 3 487 nej-röster och 154 avstår, ett 
valdeltagande på cirka 66 %. I Mörbylånga kommun avgavs 3 461 ja-röster,  4 432      
nej-röster och  259 avstår.  

Genomförandet av folkomröstningen har medverkat till ett ökat valdeltagandet som 
även medfört visst merarbete för valnämnden och den personal som arbetat med 
valet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 116 Dnr 2016/191 106 KS

Öland en kommun; återrapportering från styrgruppen gällande kommu-
nernas ställningstagande vid folkomröstningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avskriva frågan ”Öland en kommun?” tills vidare.
att därmed avsluta styrgruppens uppdrag. 

Ärendebeskrivning
Styrgruppen konstaterar 2019-06-18 resultatet från folkomröstningen och föreslår 
respektive fullmäktige
- att avskriva frågan tills vidare.
- att styrgruppens uppdrag därmed upphör.

Styrgruppen noterar vidare att kommunstyrelserna gett kommuncheferna i uppdrag 
att se över samarbetsområden och samverkansområden och att fullmäktige kommer 
erhålla avrapportering under arbetets gång. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163 att utse kommunfullmäktiges och kommun-
styrelsens presidier till styrgrupp för att utreda SKL:s utredning Öland en kommun.
Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 255 beslut på förslag av styrgruppen att genomfö-
ra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-ningar 
i frågan ”Öland en kommun.?”  
Styrgruppens mötesanteckningar 2019-06-18.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 117 Dnr 2019/117 212 KS

Översiktsplan för Borgholms kommun; projektplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna framtagen projektplan för arbetet med ny översiktsplan. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 åt kommunchefen att utar-
beta förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för arbete med framtagandet av 
ny översiktsplan för Borgholms kommun.  

Tillväxtenheten har i samverkan med plan- och byggenheten under våren tagit fram 
en projektplan för arbetet med ny översiktsplan. Projektplanen innefattar tidsplan 
samt beskrivning av projektorganisation. Projektplanen har föredragits på kommun-
styrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-14.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2014-06-10 § 94 med beslut att arbetet med ny översiktsplan 
ska påbörjas 2016 (ändring av tidigare beslut 2012-01-17 § 11).

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14 § 381 med uppdrag att utarbeta för-
slag på projekt och uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av ny över-
siktsplan för Borgholms kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 125 med information om projekt-
plan för ny översiktsplan. 

Projektplan för översiktsplan 2035 – med utblick mot 2050. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 149 med förslag att godkänna pro-
jektplanen.

Tillväxtenhetens bedömning
Tillväxtenheten bedömer att projektplanen i sin nuvarande utformning innefattar det 
som anses behövligt för att komma vidare i arbetet med ny översiktsplan. Projekt-
planen sätter ramarna för projektet gällande tidsplan och projektorganisation men 
lämnar samtidigt många frågor öppna inför arbetet med att hitta den övergripande 
inriktningen för översiktsplanen. Arbetet med övergripande inriktning och strategier 
för själva översiktplanen påbörjas efter sommaren. 

Tillväxtenhetens konsekvensanalys
En antagen projektplan för arbetet med översiktsplanen vidare. Efter antagande 
kommer projektorganisationen att resurssättas och arbetet med själva översikspla-
nen att påbörjas. 

25



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-25 117

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Tillväxteheten

______________
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§ 118 Dnr 2016/25 814 KS

Godkännande av fastighetsförvärv, del av Högby 8:1; allaktivitetspark i 
Löttorp

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna förvärvet av del av Högby 8:1 för överenskommen summa om 

150 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Borgholms Kommun har förvärvat ett markområde, del av Högby 8:1, för anlägg-
ning av allaktivitetspark. Kontrakt skrevs 2018-08-14 med markägare. För att vinna 
lagfart för markområdet fordras ett godkännande av kommunfullmäktige. Med detta 
blir beslutskedjan korrekt och lagfartsansökan fullständig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-02-27 § 39 beslut
-att godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten 

Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt tillkommande för
rättningskostnader.

-att markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.
-att ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 119 Dnr 2017/211 253, 2013/115, 2017/165, 2018/80 
     KS

Godkännande av fastighetsförsäljning, mark inom Sjöstugans samfäl-
lighet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna försäljning av cirka 8 500 kvm mark av Borgholm Stugan 1. Mar-

ken fördelas på följande fastigheter är Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 
50, 98, 99, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 
133, 134, 135, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

att godkänna att föreslagen försäljning sker genom fastighetsreglering i form av 
tillägg till med fast pris om 160 kronor/kvm. Kostnaden för reglering belastar 
respektive köpare.

Ärendebeskrivning
Boende i kvarteret Stugan har genom sin samfällighetsförening eller individuellt 
kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva mark i anslutning till sina re-
spektive tomter. Fyra ärenden finns registrerade: KS 2013/115, KS 2017/165, 
2017/211 samt KS 2018/80.

Grönytor och vägar inom området är kommunal mark, upplåten i en gemensam-
hets-anläggning som Sjöstugans samfällighetsförening ansvarar för. Även gemen-
samhetsanläggningen berörs av föreslagen fastighetsreglering. Mark- och exploa-
teringsavdelningen ser det som positivt att även gemensamhetsanläggningen han-
teras i arbetet eftersom det finns ny anspråk på delar av marken. Det har uppkom-
mit ett behov av att använda delar av gemensamhetsanläggningen till dagvatten-
hantering.

Kommande fastighetreglering syftar till att anpassa markanvändningen till dagens 
förutsättningar och behov, intäkter från försäljningen ska avsättas för kommande 
investeringar i strategisk mark som kan bidra till samhällsutvecklingen.

Berörda fastigheter är Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 50, 98, 99, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

Två nya tomter styckas av i samband med regleringen. Tomterna säljs till mark-
nadspris.

Beslutsunderlag
Förslag till ny fastighetsindelning samt upprättade avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 212 förslag att försälja markområ-
det.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-17 § 231 – tidigare beslut att försälja de-
lar av markområde på samma sätt. 
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Tillväxtenhetens bedömning
Förslaget innebär i förlängningen en ekonomisk vinst för kommunen som kan avstå 
mark som med tanke på dess läge bättre nyttjas som privat tomtmark.

Tillväxtenhetens konsekvensanalys
Mark som idag sällan kommer till nytta för allmänheten säljs till privatpersoner som 
har större nytta av den. Intäkterna kan användas till förvärv av mer allmännyttig 
mark som på lång sikt gynnar kommunen

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 120 Dnr 2018/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens hamnar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen då den strider mot kommunallagens likställighetsprincip.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har i motion daterad 2018-08-16 föreslagit:
- att kommunfullmäktige med ändring av ifrågavarande beslut beslutar att nä-

ringsidkare med verksamhet i hamnarna som är mantalsskrivna i Borgholms 
kommun ska undantagas från dessa höjningar.

Kommunfullmäktige överlämnade 2018-08-20 § 165 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 156 med förslag på avslag.

Kommunledningskontorets bedömning
Förslaget strider mot kommunallagens likställighetsprincip (KL 2:3) som säger att 
kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för nå-
got annat. Detta då medlemsbegreppet inte är liktydigt med folkbokförd utan omfat-
tar även de som äger egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Den 
föreslagna prisdifferentieringen kan inte heller anses förenlig med kommunallagens 
bestämmelser om att inte stödja enskilda näringsidkare (KL 2:8)   

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 121 Dnr 2016/243 080 KS

Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna slutrapporten med kompletteringar  samt uppdrag från fullmäkti-
ge beredningen till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att efter beslut avsluta den tillfälliga fullmäktigberedningen Sveriges Bästa Äldre-

omsorg. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina fö-
reslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av kom-
munchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningstagande.

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda område-
na. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället 
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grup-
perna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyc-
kade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är 
möjliga att implementera i Borgholm.

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder. 

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund 
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete 
som redovisas. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 återremiss till kommunchefen för att komplettera 
beredningens slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per 
förslag och en prioritering av förslagen med tidsplan..
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 med beslut att skicka det av kommunchefen 
kompletterade beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande in-
nan behandling i kommunfullmäktige.
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Fullmäktigeberedningens kompletteringar och sammanställning av uppdrag till kom-
munfullmäktige. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Ilko Corkovic (S), tillika ordföranden 
för beredningen, för beredningens arbete. 

Det konstateras att punkt 3 i redovisningen ska gälla uppdrag till kommunstyrelsen, 
vilket ändras till kommunfullmäktiges behandling av slutrapporten.

Vidare konstateras att förslaget lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande 
utan något förslag till beslut och att kommunfullmäktige efter beslut ska avsluta be-
redningen.  

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 122 Dnr 2019/132 003 KS

Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunal-
förbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att träda i 

kraft 2020-01-01.
att godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att träda i kraft 

2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund överlämnar 2019-05-18 §§ 42 och 43 till medlemskommu-
nerna för godkännanden av reviderad förbundsordning och reviderat reglemente.

Av reviderad förbundsordningen framgår att 
- säkerhetssamordningen utgår ur förbundsordningen.
- budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång.

Av reviderat reglementet framgår 
- § 1 hänvisning till kommunallagen.
- § 6 hänvisning till dataskyddsförordningen.
- att ersättare har närvaro- och yttranderätt  vid arbetsutskottets sammanträde.
- att inget arvode eller ersättning utgår till ej tjänstgörande ersättare.  

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbud 2019-05-18 §§ 42 och 43.
Reviderad förbundsordning.
Reviderat reglemente.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 123 Dnr 2019/96 007 KS

Granskningsrapport - fakturahanteringen Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande redovisning av föreslagna åtgärder som svar till revisorerna:

Nedan beskrivs de kontrollmål som lyftes i rapporten där bedömningen är delvis 
uppfyllt samt de åtgärder som är genomförda samt planerade att genomföras.

- Är regler och riktlinjer kända i verksamheten?
Bedömningen är att regler och rutiner endast delvis kända i verksamheten. Av 45 
genomförda stickprov visade det avvikelse på 11 stycken. Avvikelserna berodde 
främst på inköp utanför ramavtal. 

- Vilka kontroller görs mot befintliga ramavtal eller andra överenskommelser i sam-
band med attest?
I och med införande av e-handelssystem så begränsas möjligheten att köpa pro-
dukter från ej avtalad leverantör. I systemet finns endast ramavtalsleverantörer och 
i de fall ramavtal avgränsar till varandra, finns det endast avtalsvaror. Samtidigt 
som införandet sågs inköpsorganisationen över vilket medförde att det nu är cirka 
300 som kan göra inköp, mot tidigare då alla hade den möjligheten. Begränsat an-
tal inköpare ökar möjligheten att kunna kommunicera ut information kring gällande 
avtal och leverantörer. I e-handelssystemet finns även en automatisk eskalering, 
vilket innebär att fakturan går direkt till överordnad chef för beslutsattest. Eskale-
ringen sker enligt beslutad attestlista. 

- Görs uppföljning av att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs?
Bedömningen är att det är delvis uppfyllt men att kommunens uppföljning av av-
talstrohet behöver ske mer systematiskt.

Under 2018 påbörjades arbetet med en spend-analys (kostnadsanalys per katego-
ri) samt en analys av kommunens avtalstrohet. Detta för att kunna mäta effekten av 
införande av e-handel och att då ha 2018 som basår. Det är planerat att presentera 
den första uppföljningen efter halvårsskiftet 2019 och sedan även en uppföljning 
efter bokslut 2019 för få en bild över hela året.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun har PwC genomfört en gransk-
ning avseende fakturahantering med fokus på attesträtt och behörigt beslutsfattan-
de. Revisorerna vill ha svar senast 2019-08-01.

Beslutsunderlag
Granskning av fakturahantering med fokus på attesträtt och behörighet beslutsfat-
tande.
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 med redovisning av åtgärder. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 138 med förslag.
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Ekonomiavdelningens bedömning
Kontrollmålen som lyfts i rapporten bedöms vara delvis uppfyllda tillsammans med 
åtgärder som är genomförda samt planerade att genomföras.

Skickas till
Revisorerna

______________
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§ 124 Dnr 2018/287 041 KS

Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna delårsrapport 2019 för Ölands kommunalförbund.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund överlämnar 2019-05-17 § 37 delårsrapport 2019-01-01—
04-30 till medlemskommunerna för godkännande. 

Av rapporten framgår att prognosen för 2019 är ett negativt resultat på minus 86 tkr. 
Prognosen för investeringarna är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas. 

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund 2019-05-17 § 37.
Delårsrapport 2019-01-01—04-30.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 125 Dnr 2019/20 106 KS

Kommunala representanter i olika projekt, styrelser och råd; Kalmar 
läns Luftvårdsförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Liselott Hovdegård (SD) till kommunens kontaktpolitiker för Kalmar läns 

luftvårdsförbund.

Ärendebeskrivning
Kalmar läns Luftvårdsförbund är en gemensam institution som utför övervakning av 
luftkvaliteten och därmed utför medlemskommunernas åtaganden inom luftövervak-
ning. Flera andra kommuner i regionen har utsett kontaktpolitiker som är de som ge-
mensamt utövar styrning av luftvårdsförbundets verksamhet. Luftvårdsförbundets 
styrelse har genom en skrivelse till miljö- och hållbarhetsberedningen efterfrågat en 
kontaktpolitiker även från Borgholms kommun. 

Miljö och hållbarhetsberedningen överlämnar till kommunstyrelsen att fatta beslut 
om kontaktpolitiker från Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag
Fråga från Kalmar läns Luftvårdsförbunds styrelse.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-05-22 § 23 överlämnar till kommunstyrel-
sen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 144 med förslag. 

Bedömning
Borgholms kommun är medlem/delägare av Kalmar läns luftvårdsförbund. Luft-
vårdsförbundet utför de uppgifter som bland annat kommuner är ålagda att göra för 
att övervaka luftkvaliteten. Det betyder att luftvårdsförbundet sköter arbetsuppgifter 
som annars skulle ligga på Borgholms kommuns tjänstemannaorganisation. Det 
som efterfrågas är att kommunen deltar i styrningen av luftvårdsförbundet, och att 
utse en kontaktpolitiker bedöms därför som lämpligt.

Skickas till
Liselott Hovdegård
Kalmar läns Luftvårdsförbund

______________
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§ 126 Dnr 2019/20 106 KS

Kommunala representanter i olika projekt, styrelser och råd; Glokala 
Sverige

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Staffan Larsson (C) som ordinarie med Carl Malgerud (M) som ersättare 

till politisk representant i Glokala Sverige.
att utse miljöstrateg Magnus Karlsson till kommunens kontaktperson.

Ärendebeskrivning
Borgholms och Mörbylånga kommuner har 2019-01-18 blivit antagna till projektet 
Glokala Sverige. Projektet stöttar, stimulerar och engagerar, genom Sveriges Kom-
muner och Landsting och Svenska FN-förbundet, landets kommuner och regioner i 
arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet 
och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal och 
regional nivå. Agenda 2030 ger oss, tillsammans med resten av världen, en gemen-
sam riktning för den globalt hållbarhetsarbete. Med utbildning, erfarenhetsdelning, 
nätverkande och information kan projektdeltagarna dra nytta av vad andra redan 
gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse.

Projektets förväntningar på kommunerna är
- att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 och deltagandet i Glokala Sverige är 

förankrad i organisationen.
- att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet 

och bjuds in att delta i utbildningsinsatserna.
- att ni utser en tjänsteperson som är kontaktperson för er medverkan i projektet 

och har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av utbildnings-
insatserna hos er. Vi kommer att behöva sätta korta deadlines och schemalägga 
utbildningsveckorna redan inledningsvis under året för att planeringsarbetet ska 
fungera.

- att ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för 
lokaler och eventuellt fika, i samband med utbildningsinsatsen hos er

- att ni bekostar resor och logi för era deltagare i samband med den nationella 
konferensen 25 september och den regionala utbildningen. Till konferensen i 
september välkomnar vi minst en, max tre deltagare från er kommun.

- att ni vill dela med er av erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete 
till andra kommuner, landsting och regioner. Det kan innebära att skicka in en 
kort text eller svara på några frågor från oss.

- att ni är behjälpliga i vårt utvärderingsarbete. Det kan handla om att svara på en 
kortare enkät eller delta i några enstaka intervjutillfällen med personer som be
rörs av projektet
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Beslutsunderlag
Ansökan
Meddelande att kommunen är antagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 155 med förslag.

Skickas till
Valda
Glokala Sverige

______________
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§ 127 Dnr 2019/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkom-
na meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
__________
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  BILAGA 1 KS 2019-06-25 § 109  

 

 

 

Borgholm 2019-06-25 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation om begäran om tilläggsbudget 2019 

för socialnämnden. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om tilläggsbudget till socialnämnden för år 2019. Vi 

ser en ekonomisk fara då nämnder och styrelser inte håller sig inom de budgetramar som är 

beslutande. Då det i budgeten ej finns något konto för ”oförutsedda kostnader” kommer alla äskade 

medel utöver budget att påverka resultatet i negativ riktning. Har man som praxis att ofta bevilja 

tilläggsanslag minskar man kanske incitamentet för nämnder och styrelser att göra de 

förändringsarbete och rationaliseringar som kan vara nödvändiga för att hålla sina budgetramar 

avseende kostnadsutvecklingen. 

 

Borgholm 2019-06-28 

Sverigedemokraterna  

Lars Lindqvist  

 



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1638 U Tillåtelse- Grävning sker på Per Lindströmsv Till 
Bosams från Bovieran. 2019-05-26--2019-07-14

Alexander Sundstedt

2019-05-21 20190029/BEAB 

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.1897 U Tilldelning Skötselbolaget D&U AB vid 
upphandling Totalentreprenad 
VentilationTennishallen Borgholms kommun. 

Lars Gunnar Fagerberg

2019-05-21

KS 2019/1 DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal

2019.1646 U Tillåtelse-Grävning sker på Per Lindströmsv 
2019-05-27--2019-06-14

Alexander Sundstedt

2019-05-21 20190030/BEAB

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.1649 U Remiss – ansökan om tillfällig lokal 
trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 
136 till 30 km 2019-09-23

Marie-Louise Johansson

2019-05-22

KS 2019/90 DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter , 
remisser från länsstyrelsen

2019.1652 U Attestlista reviderad 2019-05-23 Jens Odevall

2019-05-23 gäller inte

KS 2018/240 DELEGERINGSBESLUT

Attestanter 2018-2022

2019.1653 U Lions Club Borgholm- tillstyrkt ansökan för 
Borgholms marknad 2019-06-26 mellan 08-18

Anders Magnusson

2019-05-23 Yttrande

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-05-23/magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

Utskriftsdatum: Utskriven av: Marie-Louise Johansson2019-06-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2019-05-21 - 2019-06-18

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1654 U Borgholms Blues Rock festival- Tillstyrkt 
ansökan för eventet 2019-08-03 mellan 08:00-
18:00 längs med Storgatan 

Anders Magnusson

2019-05-23 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-05-23/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1668 U Borgholms cityförening- Ansökan tillstyrks för 
allsångskvällar på torget och hamnscenen 
Onsdagar under perioden 2019-07-10--2019-08-
21 samt 
söndagar den 2019-07-18 och 2019-07-25 
mellan 15:00-22:00

Anders Magnusson

2019-05-27 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-05-27/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1669 U Borgholms hälsobutik - Tillstyrkt ansökan för 
gatupratare/varuexponering för perioden 2019-
05-27--2019-12-31 

Anders Magnusson

2019-05-27 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-05-27/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1670 U Poolbaren i Borgholm- Ansökan tillstyrks 2019-
04-17--2019-08-21 fastställd gågatuperiod  samt 
under  skördefesten 2019-09-25 2019-09-29

Anders Magnusson

2019-05-27 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-05-27/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1671 U 2 Kök- Ansökan tillstyrks 2019-04-17--2019-08-
21(fastställd gågatuperiod) samt under  
skördefesten 2019-09-25—2019-09-29.
 Ansökan avstyrks 2019-08-22—2019-09-24

Anders Magnusson

2019-05-27 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-05-27/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

Sidan  2 av 7
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1710 U Vid fältbesök 15/4 konstaterar jag att ekarna 
skulle ta allvarlig skada av en sådan kraftig 
åtgärd.
Beslut;
Jag godkänner ej begärd åtgärd,toppning 
7meter.
Jag medger däremot en trädvårdande åtgärd 
där dött material tas bort, kronorna glesas och 
tyngdpunkt för kronorna justeras.
Detta skall utföras av specialist/arborist enligt 
rekommendation. Åtgärden bekostas av den 
sökande.
Jag vill hållas underrättad om pågående arbete.
Ansökan om toppning av 4 st Ekar
trädfällning 4 st ekar på IsgärdevägIs gärde 
vägen

Stefan Andersson-Junkka

2019-06-04

KS 2018/67 Besluts tog 2019-04-17 men har inte kommit 
med i delegationsredovisningen därav dagens 
datum. 
2019-06-04/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning

2019.1766 U Anderssons Glassfabrik -Storgatan 32, 
Borgholm, Utesevering tillstyrkt för perioden 
2019-04-17--2019-08-21. Avslag för perioden 
2019-0822-2019-10-06 som inte är gågatuperiod

Anders Magnusson

2019-06-05 Yttrande

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-05/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

200476 K Förfrågan och godkännande om att få använda 
kommunal mark i samband med militärövning 
2019-10-12-2019-10-23
Del av fastigheterna Byxelkrok 1:1 och 
Borgholm 11:1 

Alexander Sundstedt

2019-06-10 Försvarsmakten Marinbasen

KS 2019/4 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor 2019

2019.1895 U Rutin för hälsokontroll vid tuberkulos Jens Odevall

2019-06-10

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2019.1873 U Ölandstids live AB-- Ansökan tillstyrks för Öland 
mat & musikfestival 2019, Borgholms innerstad
2019-06-25, kl 08.00 förberedelser, festival 2019
-06-27--2019-06-29, kl
11.00-23.00 , återställande 2019-06-30, till kl 
18.00

Anders Magnusson

2019-06-11 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1874 U Chinarestaurangen i Borgholm - tillstyrkt 
ansökan för uteservering under perioden 2019-
06-11--2019-10-10 

Anders Magnusson

2019-06-11 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1875 U OJ Öland AB - tillstyrkt ansökan om uteservering 
för perioden 2019-06-14–2019-08-21

Anders Magnusson

2019-06-11 Yttrande

KS 2019/6 Yttrandet skickat till polisen 2019-06-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1876 U Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan för 
utställning av veteranfordon, Kaj Wieståls Park, 
Badhusparken, Borgholm
2019-06-19--2019-08-21, kl. 18.00–21.00

Anders Magnusson

2019-06-11 Yttrande 

KS 2019/15 Skickat till polisen 2019-06-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019

2019.1877 U Homage - tillstyrkt ansökan för marknadsföring 
2019-07-01 -- 2019-07-07

Anders Magnusson

2019-06-11 Yttrande

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1878 U Alvesta Glass - tillstyrkt ansökan  att sälja glass 
från bilStenhuggarvägen, Sandvik, Löttorp, 
Borgholm 2019-07-02, kl.10.00-16.00
Hamnvägen, Borgholm 2019-07-03, kl.10.00-
16.00

Anders Magnusson

2019-06-11 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1887 U LTF 2019.22 - tillfällig gågata Hamnvägen 23-27 
juli 2019

Marie-Louise Johansson

2019-06-13

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.1888 U LTF 2019 37 - tillfälligt parkeringsförbud 
Hamnvägen,Östra och Västra Kyrkogatan, 
Stortorget samt Kyrkoparkeringen 27-29 juni 
2019.

Marie-Louise Johansson

2019-06-13

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Sidan  4 av 7
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.1894 U Tillåtelse- Grävning sker på Hamnvägen 2019-
06-17--2019-07-05

Alexander Sundstedt

2019-06-13 20190031/BEAB

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.1896 U Novi - system för medarbetaranteckningar Jens Odevall

2019-06-13

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2019.1900 U Attestlista KS 2019 - 2019-06-13
(ersätter tidigare attestlista)

Jens Odevall

2019-06-13

KS 2018/240 DELEGERINGSBESLUT

Attestanter 2018-2022

2019.1907 U Yttrande i mål 2034-19 med begäran att 
förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan 
bifall - valnämnden 2019-03-19

Ilko Corkovic

2019-06-14

KS 2019/9 Skickat till Förvaltningsrätten 2019-06-14. DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.1908 U Yttrande i mål 2035-19 med begäran att 
förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan 
bifall - kommunfullmäktige 2019-03-18

Ilko Corkovic

2019-06-14

KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.1918 U Delegationsbeslut gällande parkeringsförbud på 
del av Kärleksstigen

Marie-Louise Johansson

2019-06-17

KS 2019/122 DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om tillstånd att uppföra 
parkeringsförbud på del av Kärleksstigen i 
Löttorp

2019.1919 U 2019 38  parkeringsförbud del av 
Kärleksstigen_2

Marie-Louise Johansson

2019-06-17

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

200724 K Svar på remiss - Fastställande av kombinerad 
skötselplan och bevarandeplan för 
naturreservatet och Natura 2000-området Böda 
Prästgård (SE0330101).

Magnus Karlsson

2019-06-17
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2019/137 DELEGERINGSBESLUT

Remiss - Fastställande av kombinerad 
skötselplan och bevarandeplan för 
naturreservatet och Natura 2000-området Böda 
prästgård

2019.1932 U Tillköp av kollektivtrafik av en tur linje 101 
mellan Borgholm och Föra  för att kunna resa 
vidare med 533 mot Löttorp samt 
kompletterande trafik måndag från Löttorp mot 
Borgholm för att möjliggöra resa för elever som 
väljer Åkeboskolan.

Ilko Corkovic

2019-06-17

KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.1933 U Borgholm Event AB - tillstyrkt ansökan om 
begagnande av allmän plats tisdagar juli 2019 
klockan 10-20.

Anders Magnusson

2019-06-17

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-17/mlj DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1934 U Trenda AB - tillstyrkt ansökan om begagnande 
av allmän plats gatupratare, bord, ställningar.  
2019-01-01-2019-12-31

Anders Magnusson

2019-06-17

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-17/mlj DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1935 U Byxelkroks marknad - tillstyrkt ansökan om 
offentlig tillställning allmän platsmark 2019-07-
26--28.

Anders Magnusson

2019-06-17

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-17/mlj DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1938 U Uppdragsbekräftelse - okulär kontroll och 
bedömning av utfört arbete för de nybyggda 
stenpirarna i Byxelkroks hamn. 

Jens Odevall

2019-06-17 Ramböll

KS 2011/208 KS meddelande DELEGERINGSBESLUT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2019.1965 U Byxelkroks hamn - avstyrkt ansökan från 
Sandås Transport i Kalmar gällande placering 
av container  i Byxelkroks hamn.

Anders Magnusson

2019-06-18

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-06-18/mlj DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.1968 U Ny kommunjägare - Mikael Nilsson Ilko Corkovic

2019-06-18

KS 2019/144 Stefan A-J - lämnar beslutet till Mikael/Mlj DELEGERINGSBESLUT

Sidan  6 av 7
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Ny kommunjägare
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1647 I Beviljad schablonersättning  asylsökande om 40 
500 kronor t o m maj 2019. Skickat till Eva K, 
ekavd och soc (mlj mail).

Marie-Louise Johansson

2019-05-22 Migrationsverket

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2019.1658 I Protokoll Kalmarsund Överförmyndarnämnd 2019
-05-16

Magdalena Widell

2019-05-24 Kalmarsund Överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.1672 I Missiv informerar om kommunens andel av 
ersättning av 195 miljoner kr som ska stärka 
kommunernas möjlighet att låta 
ensamkommande unga bo kvar i kommunen 
under sin asylprocess. Betalas ut senast 3 juni 
2019.
Eva K meddelar att Borgholms kommun kommer 
att få  172 034 kr utbetalat

Magdalena Widell

2019-05-28 Migrationsverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2019.1675 I Överprövning enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU
Förvaltningsrätten bifaller ansökan om 
överprövning och förordnar att upphandlingen
får avslutas först sedan ny utvärdering har 
genomförts där anbudet
från Kontorsmaskiner i Kristianstads AB (Canon) 
och Butik och kontorsservice
Bert Karlsson AB (Sharp) inte får tas med.

Magdalena Widell

2019-05-29 Förvaltningsrätten

KS 2019/1 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Utskriftsdatum: Utskriven av: Marie-Louise Johansson2019-06-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2019-05-21 - 2019-06-18

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Upphandling ramavtal

2019.1677 I Inbjudan till samrådsmöte 2019-06-12 kl 18:00 i 
Klockaregården i Högsrum. Överlämnad till MEX 
och tillväxtchef. Kopia sänd till MOB

Magdalena Widell

2019-05-29 Trafikverket

KS 2015/187 KS meddelande INBJUDAN

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen 
Rälla-Ekerum 

2019.1700 I ÖKF 2019-05-27 § 36 - budget 2020 Marie-Louise Johansson

2019-06-03

KS 2019/133 Skickat till ekonomiavdelningen.
KS meddelande

SKRIVELSE

Budget 2020, delårsbokslut och årsredovisning;  
Ölands kommunalförbund

2019.1705 I Protokoll från kommunförbundets styrelsemöte 
2019-05-23 

Magdalena Widell

2019-06-04 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.1721 U Beslut § 97 KF 2019-05-20
Kompletterande beslut gällande revisorernas 
anmärkning mot kommunstyrelsen och 
socialnämnden 2018

Marie-Louise Johansson

2019-05-29

KS 2016/246 KS meddelande 

Budget 2018; tertialrapport, delårsrapport, 
årsredovisning

2019.1791 I Länsstyrelsen i Jönköpings län avslår Borgholms 
kommuns ansökan om 645 000 kronor för 
insatsen Jämställdhet - en förutsättning för 
hållbar samhällsutveckling., inom ramen för 37a § 
förordning om statlig ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter (2010:1122).

Magdalena Widell

2019-06-07 Länsstyrelsen i Jönköping

KS 2018/76 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Projekt Flyktingguide - integration § 37 medel 
2018

2019.1793 I Förvaltningsrättensmål; 1226-19 
Kammarenttenssmål; 1879-19 Kammarrätten 
beslutar att avtal inte får ingås i upphandlingen
Multifunktionsskrivare 18/50, innan något annat 
har bestämts.

Magdalena Widell

2019-06-07 Kammarrätten i Jönköping

KS 2019/9 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019

Sidan  2 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1860 I Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod 
(cirkulär 19:24)

Magdalena Widell

2019-06-10 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.1865 I Mötesanteckningar 2019-05-24 Magdalena Widell

2019-06-11 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande MINNESANTECKNING

2019.1883 I Kammarrättens dom 7173-18 om 
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov |  
cirkulär: 19:27

Magdalena Widell

2019-06-12 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.1884 I Arbetsförmedlingens reformering är i full gång

En fortsatt viktig och reformerad 
arbetsmarknadsmyndighet ska vara på plats 
2021.
Den 9 maj kom regeringens uppdrag till 
Arbetsförmedlingen att förbereda inför 
reformeringen av myndigheten och bistå med 
analyser.

Magdalena Widell

2019-06-12 AMS

      KS meddelande INFORMATION

Sidan  3 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.1885 I Växjö Tingsrätt meddelar i sitt beslut följande; 
1. Mark- och miljödomstolen avslår klagandenas 
yrkande om att Lantmäteriets beslut
från den 12 mars 2018 i ärende H16682 ska 
upphävas.
2. Mark- och miljödomstolen avslår klagandenas 
yrkande om att ledningsrätt ska
upplåtas enligt alternativet benämnt Kustvägen.
3. Mark- och miljödomstolen ändrar Lantmäteriets 
ledningsbeslut från den 12 mars enligt 
handlingen.
4. Mark- och miljödomstolen ändrar Lantmäteriets 
beslut om förskott från den 12
mars 2018 i ärende H16682 på så sätt att 
beslutad förskottsersättning som avser
Djupvik s:1, 1 250 kr, ska betalas till ägarna  
istället för till Borgholms kommun.
I övrigt ska Lantmäteriets beslut om förskott gälla 
oförändrat.
5. Det ankommer på Lantmäteriet att i 
förrättningsakten föra in de ändringar av
ledningsbeslutet och beslutet om förskott som 
framgår av punkterna 3 och 4
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i 
övrigt.

Magdalena Widell

2019-06-13 Växjö Tingsrätt

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2019.1898 I Behörighetsreglering för den sociala barn- och 
ungdomsvården. cirkulär 19:25

Magdalena Widell

2019-06-13 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.1906 I Godkänner vattenverksamhet 100 m GC-väg 
Böda Kronopark 2:176 - Fyr till Fyr, Ölands 
kommunalförbund

Magdalena Widell

2019-06-14 Länsstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

2019.1924 I Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård | Viktig 
information från SKL, cirkulär 19:28

Marie-Louise Johansson

2019-06-17 Sveriges Kommuner och Landsting

      Skickat till HR
KS meddelande

ÖVERENSKOMMELSE

2019.1937 I Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 | 
Viktig information från SKL (cirkulär 19:29)

Marie-Louise Johansson

2019-06-17 Sveriges Kommuner och Landsting

Sidan  4 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS-meddelande CIRKULÄR

2019.1938 U Uppdragsbekräftelse - okulär kontroll och 
bedömning av utfört arbete för de nybyggda 
stenpirarna i Byxelkroks hamn. 

Jens Odevall

2019-06-17 Ramböll

KS 2011/208 KS meddelande DELEGERINGSBESLUT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2019.1939 I Protokoll Länsberedning för regionala 
utvecklingsfrågor 190605 signed

Marie-Louise Johansson

2019-06-18 Region Kalmr

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.1941 I Beslut om lokalstöd till nybyggnation av ridhus på 
norra Öland, Löttorp 4:18

Marie-Louise Johansson

2019-06-18 Allmänna Arvsfonden

KS 2016/84 KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

Fastighetsförvärv Löttorp 4:16

2019.1943 I Letter to Borgholm Municipality gällande vänort Marie-Louise Johansson

2019-06-18 Cupra Marritima

KS 2018/190 KS  meddelande SKRIVELSE

Samarbetsförfrågan Cupra Maritima; 
vänortsförfrågan

2019.1969 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att bevilja 
Borgholms kommun statligt stöd till lokala 
vattenvårsprojektet från strategi till åtgärd för 
minskad övergödning i Egbykanalen och 
Silverbäcken med högst 240 000 kr

Kristin Bertilius

2019-05-27 Länstyrelsen i Kalmar

KS 2019/126 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

LOVA Från strategi till åtgärd

2019.1970 I UN § 53 - information Kontroll i Statsbidrag för en 
likvärdig skola 2018.

Marie-Louise Johansson

2019-06-17

KS 2019/26 KS meddelande

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; 
utbildningsnämnden
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-06-03
§ 135 Parkeringsövervakning; förordnande av parkeringsvakter 
§ 136 Hinder för fordonstrafik på Kärlekstigen och Sturzen Beckersväg 
§ 137 Tertialbokslut 2019 
§ 138 Granskningsrapport - fakturahanteringen Borgholm 
§ 139 Äskande om medel till bok; Per Lublin 
§ 140 Remiss - Granskning av havsplan för Östersjön 
§ 141 Ansökan om utökad lokal, Borgholms Bowls 
§ 142 Remiss - Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 i Mönsterås

kommun.
§ 143 Överenskommelse om markbyte. Osten 2; Godkännande av avtal 
§ 144 Kommunala representanter och kontaktpersoner i olika projekt,

styrelser och råd; Kalmar läns luftvårdsförbund
§ 145 Planering för utbyggnad av Skogsbrynets förskola och

ersättningslokaler till Solstrålens förskola
§ 146 Godkännande av utlandsresor 2019 

2019-06-04

§ 147 Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan 
§ 148 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

2019-06-11

§ 149 Översiktsplan för Borgholms kommun; projektplan
§ 150 Skötsel av Djupviks badplats sommarsäsongen 2019 
§ 151 Redovisning av delegationsbeslut; Skötsel av toalett, Sandbybadet 
§ 152 Presentation; ny kommunikatör 
§ 153 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB
§ 154 Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun 
§ 155 Kommunala representanter i olika projekt, styrelser och råd; Glokala

Sverige
§ 156 Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens

Hamnar
§ 157 Återrapportering; Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i

centrala Borgholm
§ 158 Ansökan om bidrag, bordtennisklubben Enig 
§ 159 Diskussion och uppdrag gällande förslag på ökad samverkan med

Mörbylånga kommun
§ 160 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 

------------------------------------
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