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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av dele-
gationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och verkställighet med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunchef Jens Odevall informerar om och redovisar att:
- uppstart för ny översiktsplan.
- sex företag har lämnat intresseanmälan gällande särskilt boende på Ekbacka. 
- domslut att avslå överklagandena av besluten från kommunfullmäktiges proto-

koll 2018-10-15 och 2018-11-19.
- kommande utredning gällande återförande av skattefinansierade verksamheten 

till kommunen inför beslut i kommunfullmäktige. 
- avtal med Sydarkivera gällande dataskyddsombud är uppsagt.
- arbetsmiljön i Stadshuset.
- samhällsbyggnadsprocess och planprioriteringar.
- bruttolöneavdrag för förmånscykel. 
- rekrytering utbildnings- och skolchef pågår. Tillförordnad är utsedd.
- kick-off för kommunledningsförvaltningen.
- pågående effektiviseringsuppdrag.
- påminnelse om landsbygdsdagarna 23-24 oktober 2019.. 
- pågående uppdrag samverkan med Mörbylånga kommun.
- pågående och slutförda projekt: Byxelkroks hamn, ombyggnation Ekbacka,

lekplatser. Skateparken vid Netto-parken är projekterad. Toaletten vid Sjötorget 
levereras i dagarna.

- Åkerboskolan – tillfälliga lokaler klara inom tre veckor efter branden. Dialog med 
försäkringsbolaget pågår, avstämning mitten av oktober hur skolan ska återstäl-
las/byggas. Dokumentation av kommunens hantering av branden håller på 
att sammanställas.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
- Ölandsfärjan har lämnat statistik för första året med nya ägarna, de är nöjda. 
- Invigning av skördefesten i Källa 25 september. Gyllne pumpan har tilldelats 

Rose-Marie och Jonas Petersson Källa Gårdsbutik. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139 Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning augusti 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

att uppmana utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att få budget i balans. 

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning augusti 2019 varav fram-
går att 
 Resultatet för kommunen är +19 mkr.
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +15,3 mkr.
 Investeringar 56,7 mkr. 
 Likvida medel 30,3 mkr.  

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende er-
sättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen augusti 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-09-17.

Dagens sammanträde
Controller Mattias Sundman redogör för hur pensionsberäkningen påverkar bud-
getuppföljningarna och varför det redovisas så stora skillnaderna i uppföljningarna 
från våren till hösten. 

Det noteras att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden tillsammans med social-
nämnden uppvisar ett överskridande av budget. Kommunstyrelsen och socialnämn-
den har fått uppmaning att ta fram åtgärdsplan för att få budget i balans.

Carl Malgerud (M) påpekar vikten av att likviditeten följs upp varje månad. 

Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen bör uppmana utbildningsnämnden 
att vidta åtgärder för att få budget i balans. 

Ordföranden konstaterar att det finns yrkande som ska ställas under proposition. 

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Larssons 
yrkande. 
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Skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 2019/86 033 KS

Återrapportering; praktikplatser arbetsmarknadsåtgärder

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningarna av förvaltningarnas möjliga praktik-
platser till socialnämnden som svar på deras förslag om arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar vidare med ändring av beslut § 65/19
att ett av kommunens ställningstaganden ska vara att ”tillhandahålla fler praktik-

platser för de som står långt från arbetsmarknaden”. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 § 65
- att varje förvaltning och bolag ska återrapportera antalet platser för arbetsmark-

nadsåtgärder de kan tillhanda hålla till kommunstyrelsen senast 2019-09-01. 
- att ett av kommunens ställningstaganden ska vara att skapa fler arbetstillfällen/

praktikplatser för de som står långt från arbetsmarkanden. 

Socialnämnden föreslog 2019-03-27 § 37 kommunstyrelsen hur kommunens för-
valtningar och bolag ska kunna bidra till att skapa flera arbetstillfällen/praktikplatser 
för dem som står långt från arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag
Statistik från försörjningsstöd och Arbetsmarknadsavdelningen.
Statistik från Arbetsförmedlingen.
Socialnämnden 2019-03-27 § 35.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 65.
Inkomna återrapporteringar från Borgholm Energi, socialnämnden och utbildnings-
nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 218 med återrapportering.

Socialnämndens bedömning
Genom att få fler praktikplatser/språkpraktik/arbetsmarknadsåtgärdsplatser i kom-
munens förvaltningar och bolag kommer det bidra till att fler som står långt från ar-
betsmarknaden får en chans att komma ut i aktivitet och på sikt få arbete för att bli 
självförsörjande.

Socialnämndens konsekvensanalys
Om inte hela kommunen tar ett större ansvar med att inkludera de som står långt 
från arbetsmarknaden kommer individer på försörjningsstöd och de som idag ingår i 
etableringen inte komma ut i självförsörjning i samma takt. För individen och för bar-
nen innebär det psykiska ohälsa och utanförskap. Snittkostnaden för ett hushåll på 
försörjningsstöd är cirka 12 000 kronor vilket på ett år blir 144 000 kronor per hushåll
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Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns återrapportering och redovisning av möjliga praktik-
platser enligt följande:

Borgholm Energi AB
9,5 platser Gata/Park 2, Lokalvård/Logistik/Transport 2, Fastigheter 1, 

Kost 1, Kundtjänst 1 (halvtid), Reningsverket 1, Återvinning och 
Avfall 1, Ekonomi 1

Socialförvaltningen 
4 platser 1 plats på vardera omsorgen om funktionsnedsatta, äld-
re omsorgen, individ och familj/stödboende, vaktmästarna.

Utbildningsförvaltningen
12-15 platser kravet är att man kan göra sig förstådd på svenska, att man har 

ett godtagbart utdrag från polisregistret och att man tycker om 
barn. Platserna är både i förskola och skola i alla delar av kom-
munen.

Kommunchefen kompletterar redovisningen med 

Kommunledningsförvaltningen
2 platser kravet är att man kan tala, läsa och skriva svenska. 

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att i det beslutade ställningstagandet ska orden ”skapa 
fler arbetstillfällen” tas bort.

Staffan Larsson (C) och Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Ordföranden föreslår att ställningstagandet ändras till ”tillhandahålla fler praktikplat-
ser”, vilket kommunstyrelsen ställer sig positiv till.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr 2018/196 003 KS

Revidering av kommunens bredbandsstrategi 2020-2025

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderad bredbandsstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 252 till IT-chefen
att revidera bredbandstrategin, tillsammans med digitaliseringsstrategi med hand-

lingsplan, analogt med den reviderade regionala bredbandsstrategin.

Av den framtagna bredbandsstrategin framgår att Regeringen och Region Kalmar 
har höjt målsättningen för bredbandsutbyggnaden. Nu siktar man mot 100 % till 
2025 och 1 Gbit istället för 100 Mbit. Reviderad strategi för Borgholms kommun 
anger samma målsättning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 252.
Förslag till bredbandsstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 205 med förslag att anta strategin.

Bedömning
Utbyggnaden i kommunen kommer i stort kunna ske på kommersiella grunder. I de 
områden som inte går att bygga ut kommersiellt måste kommunen gå in och an-
tingen förlägga kanalisation som gör området möjligt för kommersiell utbyggnad 
eller driva projekt för fullständig utbyggnad i området.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till strategin.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
Efter fullmäktigebeslut – skickas till Tillväxtenheten, Mex, Plan-Bygg, ekonomiav-
delningen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2018/196 003 KS

Antagande av kommunens digitaliseringsstrategi 2019-2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslagen digitaliseringsstrategi 2019-2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 252 till IT-chefen
att revidera bredbandstrategin, tillsammans med digitaliseringsstrategi med hand-

lingsplan, analogt med den reviderade regionala bredbandsstrategin.

Genom digitalisering finns det stora möjligheter för kommunen att effektivisera och 
erbjuda medborgare fler och bättre tjänster. Digitaliseringsstrategin beskriver hur vi 
arbetar med detta och tillhörande plan som beslutas på tjänstemannanivå, beskri-
ver i detalj vad som planeras. Det är IT-rådets uppgift att samordna satsningarna 
och ge förslag till prioriteringar.

Av nu framtagen digitalisteringsstrategi framgår bland annat att strategin ska ge 
vägledning och vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter i arbetet 
med att prioritera, planera och genomföra digitala utvecklingsinsatser. Insatser som 
ska medföra nyttoeffekter för kommunens verksamhet och förbättra den service som 
kommunen tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar, besöker eller bedriver 
näringsverksamhet i kommunen. Kommunens varumärke förväntas även stärkas.

Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:
• Digitalisering som förstärker lärande.
• Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg.
• Smart, effektiv och enkel förvaltning

Uppföljning och utvärdering av den strategin kommer att genomföras en gång per år 
och rapporteras till nämnderna. Vid behov kommer strategin att revideras i samband 
med detta.

Till strategin tas det även fram en handlingsplan med detaljerade och budgeterade 
insatser. Handlingsplanen beslutas på tjänstemannanivå. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 252.
Förslag till Digitaliseringsstrategi 2019-2021 och Handlingsplan digitalisering 2020-
2021.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 206 med förslag att anta strategin.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan man bidra till att skapa en 
modern och attraktiv kommun. Man skapar även goda förutsättningar för en effekti-
vare, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovationer och delaktighet. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till strategin, dock framhålls synpunkt på att hand-
lingsplanen känns något tunn. 

Torbjörn Johansson (FÖL) stöder van Luijns yrkande och synpunkt. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
IT-avdelningen
Administrationsenheten
Förvaltningschefer
Interna hemsidan

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr 2019/79 003 KS

Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20 § 106 med minoritetsåterremiss
- att återremittera reglementet för förtydligande för att säkerställa att miljö-

och hållbarhetsberedningens verksamhet bedrivs enligt de mål och rikt-
linjer som beslutas av kommunfullmäktige genom att förtydliga: Hur 
ärenden ska INITIERAS OCH FÖRANKRAS i kommunfullmäktige, inte 
bara i fullmäktiges presidium. Samt hur DIALOG ska ske mellan be-
redningen och fullmäktige, inte bara med fullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 106 med återremiss för förtydligande.
Nytt förslag till reviderat reglemente.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-08-26 § 24 med förslag att anta föreslagna 
ändringar i reglementet.

Miljö- och hållbarhetsberedningens bedömning
Vid behandlingen 2019-05-20 ansåg kommunfullmäktige att förslaget till reglemen-
te fortfarande var otydligt avseende hur dialogen mellan beredningen och fullmäkti-
ge ska genomföras. Fullmäktige vill att dialogen sker med kommunfullmäktige och 
inte med fullmäktiges presidium. I reglementet finns tydligt angivet att beredningen 
ska informera fullmäktige på ordinarie sammanträde. Fullmäktiges presidium finns 
inte nämnt i reglementet.

Kommunfullmäktige ville dessutom att reglementets ursprungliga § 4 ska kvarstå 
oförändrad. Enligt kommunallagen ska en fullmäktigeberedning remittera förslag till 
nämnd/nämnder som berörs av förslaget innan förslaget skickas till fullmäktige för 
beslut. Den delen av § 4 har därför återinförts i det nya reviderade förslaget till reg-
lemente. Beredningens bedömning att den inte bör skicka sina förslag på remiss till 
organisationer kvarstår, varför den delen av paragrafen även nu föreslås strykas.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg att lydelsen  ”… och organi-
sationer” ska kvarstå i § 4.

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande med tillägg, vilket ska 
ställas under proposition.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder van Luijns 
tilläggsyrkande. 

Därmed ska ”.. och organisationer” kvarstå i § 4.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144 Dnr 2019/75 106 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Borgholms kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska enligt lag (2006:544) om kommuners ansvar vid allvarliga kriser 
göra en risk- och sårbarhetsanalys som ska levereras till länsstyrelsen senast 31 
oktober året efter allmänna val. 

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 197 med förslag att anta risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen har avgränsats till att huvudsakligen omfatta extraor-
dinära händelser som uppkommer på grund av olyckor av alla slag. Den omfattar 
alltså inte händelser som uppstår genom sabotage, terrorism eller höjd beredskap. 

Alla kommuner måste parallellt med risk- och sårbarhetsanalysen göra en säker-
hetsskyddsanalys och –plan. Säkerhetsskyddsanalysen ska ha sekretessnivå som 
säkerhetsskyddat material, det vill säga den får bland annat inte finnas på en dator 
som har kontakt med internet eller i ett digitalt diariesystem. Säkerhetsskyddsana-
lysen ska därför beslutas av kommunchef. För att praktiskt förenkla sekretesshan-
teringen av risk- och sårbarhetsanalysen har all information som kräver sekretess-
nivå ”säkerhetsskydd” placerats i säkerhetsskyddsanalysen. Det gäller till exempel 
hotbilder med utgångspunkt i sabotage eller terrorism. Det innebär att risk- och sår-
barhetsanalysen inte behöver ha sekretessnivå säkerhetsskydd, vilket möjliggör en 
normal politisk hantering av risk- och sårbarhetsanalysen. De delar i risk- och sår-
barhetsanalysen som berör enskilda personer, verksamheter eller företag kräver 
dock lite högre sekretess än brödtexten.  

Konsekvensanalys
Sekretessnivån på allt material som rör krishantering, samhällsviktig verksamhet 
och sårbarheter och brister i relation till samhällsviktig verksamhet har höjts i den 
nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Grunden är att man inte ska presentera fär-
diga ”listor” på sårbarheter för eventuella fiender eller illasinnade personer. Risk- 
och sårbarhetsanalysen ska därför, även om den i sin helhet inte får en sekre-
tesstämpel, behandlas som känsligt material och den kommer inte att finnas offent-
ligt tillgänglig på hemsidan.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En risk- och sårbarhetsanalys är ett levande dokument, vars huvudsakliga syfte är 
att vägleda kommunen i arbetet att stärka förmågan att hantera extraordinära hän-
delser. De åtgärdsförslag som presenteras i risk- och sårbarhetsanalysen kommer 
att återkomma i kommunens ordinarie verksamhetsplanering och i förekommande 
fall budgetarbete. Beslut om en risk- och sårbarhetsanalys innebär därför inte att i 
analysen föreslagna åtgärder beslutas.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Sara Kånåhols 
(V) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 145 Dnr 2019/163 189 KS

Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för krisled-
ningsnämnden samt planer för praktiskt arbete

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap, som 

därmed ersätter tidigare beslutade krisledningsplaner (KF § 190/18).

att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden, som ersätter reglemente 
antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 205.

Ärendebeskrivning
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 styrdoku-
ment som klargör kommunens organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid 
olika typer av samhällsstörningar. 

Beslutsunderlag
Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap.
Reglemente för krisledningsnämnden.
Tjänsteskrivelse 2019-07-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 198 med förslag att anta styrdoku-
ment och reglemente. 

Bedömning
Reglementet för krisledningsnämnden är i sak detsamma som det tidigare besluta-
de (2015-12-14). Styrdokumentet däremot är delvis ny eftersom riktlinjerna till lag 
(2006:544) har ändrats och därmed kraven på innehåll i styrdokument (tidigare 
”Plan för hantering av extraordinära händelser”). Styrdokumentet är utformat i en-
lighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dokument ”Vägledning 
för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022”. Den vägledningen är i sin 
tur framtagen i enlighet med ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022” mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Konsekvensanalys
De förändringar som gjorts jämfört med förra mandatperioden härrör från ”Över-
enskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022”, där beslutsordningen 
för olika delar av krisarbetet ändrats. Enligt överenskommelsen ska styrdokumentet 
i första hand innehålla kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att 
kommunen själv tolkar hur man ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 145

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det nya styrdokumentet innebär en renodling av beslutsnivåerna för politik respek-
tive tjänsteorganisationen i kommunen. Styrning beslutas politiskt, medan åtgärder 
som till exempel den konkreta utbildnings- och övningsplanen nu kan beslutas 
lägst på kommunchefnivå. Förslaget innebär dock att dokumenten plan för hante-
ring av extraordinära händelser, utbildnings- och övningsplan och kriskommunika-
tionsplan, som ska finnas som bilagor till styrdokumentet enligt lagkraven senast 
2019-12-31, beslutas av kommunstyrelsen trots att de får beslutas av kommunche-
fen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 146

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146 Dnr 2019/176 253 KS

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att försälja del av fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 om cirka 4 500 kvm enligt 

karta. Den tillköpta marken förrättas till Norra Gärdslösa 10:3.

Vidare noteras att värdering av marken ska göras innan försäljningen genomförs. 

Ärendebeskrivning
Dag Bjurklint äger idag fastigheten Norra Gärdslösa 10:3 och har inkommit med en 
förfrågan om att köpa del av kommunens mark. Markdelen som Bjurklint önskar kö-
pa utgör 4 474 +/- 200 kvadratmeter utav Norra Gärdslösa 10:1 och angränsar till 
Bjurklints fastighet. Idag är marken uppvuxen av tät ung lövskog och nyttjas inte. 
Området är inte detaljplanelagt.

Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse 2019-08-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 188 med förslag att sälja.

Bedömning
Marken ligger utanför detaljplanelagt område och ligger inte i kommunens priorite-
ringslista för utvecklingsområden.

Konsekvensanalys
Enligt den fördjupade översiktsplanen från 2002 framgår det att ett antal bostads-
tomter bör kunna tillskapas i området, söder om kyrkan, på kommunägd mark. Ös-
ter om aktuellt område har tillväxtenheten funnit handskissade planer för exploate-
ring av fyra till fem tomter. Dessa berör dock inte det aktuella försäljningsområdet. I 
det fall kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området 

Skickas till
Kommunfullmäktige
Mark- och exploatering för värdering

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr 2019/72 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13
- att kommunfullmäktige skall besluta att frågan gällande ombyggnad eller ny-

byggnad av Åkerboskolan ska avgöras efter en rådgivande folkomröstning som 
helst bör hållas i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 72 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 72. 
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 199.

Bedömning
Åkerboskolan har varit på den politiska agendan i kommunen under flera år. Det 
råder stor enighet om att något måste göras åt skolan då den är i dåligt skick. Dis-
kussionen har gällt om skolan ska rivas och en helt ny skolbyggnad uppföras eller 
om delar av skolan ska renoveras. 

Under debatten om ny- eller ombyggnad av Åkerboskolan har allmänna val hållits. 
De olika partiernas ställningstaganden i frågan var väl kända i valrörelsen. 

Konsekvensanalys
I Sverige tillämpas representativ demokrati. De röstberättigade kommuninvånarna 
röstar in sina företrädare i kommunfullmäktige, vars ställningstaganden förväntas 
spegla majoriteten av de röstberättigade kommuninvånarna. I en fråga som har de-
batterats i en valrörelse är förutsättningarna för att kommunfullmäktiges syn faktiskt 
överensstämmer med de röstberättigade medborgarnas syn extra stor.

Att ordna en folkomröstning i en fråga som engagerar en del av kommunens röst-
berättigade starkt, samtidigt som många av de röstberättigade inte är direkt berör-
da har en särskild problematik. Ska alla i kommunen rösta, och om inte, hur ska de 
som får rösta avgränsas? De demokratiskt valda representanterna för kommun-
invånarna i kommunfullmäktige torde vara bäst skickade för att avgöra denna typ 
av sakfråga. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 148

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr 2019/73 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
2:1-väg på 136:an

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen, som dessutom är överspelad eftersom Trafikverket tagit ett 

nytt beslut i motionens anda.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-03-13 
- att frågan om ombyggnationen av väg 136 lyfts till kommunmedborgarna i en

rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 73 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 73.
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 200.

Bedömning
Väg 136 är en statlig väg, som Trafikverket har ansvaret för. Medel har anslagits 
för att förbättra väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm. Vissa delar av arbetet, 
främst en förbättrad utfart vid Ekerum, är redan genomfört. Närmast i tur är sträc-
kan Glömminge – Rälla, som berör både Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Trafikverket föreslog att sträckan skulle göras om till en så kallad 2+1-väg, med al-
ternerande dubbla filer i den ena körriktningen samt mitträcke på vägen. Syftet var 
att öka framkomligheten och kunna tillåta högre hastigheter. Samråd genomfördes 
om förslaget och flera synpunkter framkom. Trafikverket har efter behandlingen av 
motionen i kommunfullmäktige ändrat sitt beslut och avser inte längre att bygga nå-
gon 2+1-väg. Istället ska vägen förbättras genom bättre men färre utfarter, gång- 
och cykelväg vissa sträckor samt gång- och cykeltunnel under vägen i Rälla. 

Konsekvensanalys
Då Trafikverket beslutat att inte bygga om väg 136 till 2+1-väg är den viktigaste 
punkten i motionen tillgodosedd. Motionen bedöms därför vara överspelad. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 149

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2019/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkom-
na meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 1).

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150

Information Arbetsmiljöverket - Ansvar kopplat till arbetsmiljöansvaret

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har arbetsmiljöverket begärt företräde för att informera 
kommunstyrelsen och ledningsgruppen om arbetsmiljöansvaret i kommuner och re-
gioner. Vid mötet läggs tonvikten särskilt på det förebyggande arbetet.  

Det konstateras att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska redovisas vid 
nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 

Skickas till
HR-avdelningen

______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.3112 I Beslut att Öland har valts som en av de 26 öarna 
som ingår i Clean Energy for EU Islands - 
Pioneering Islands Inkom 2019-02-13

Magnus Karlsson

2019-08-20

KS 2019/29 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Ölands agenda för energiomställning

2019.3131 I Tillstånd för Joachim Hallin att skjuta med 
eldvapen inom detaljplanlatområde i samband 
med skyddsjakt. 

Marie-Louise Johansson

2019-08-21

KS 2019/144 KS meddelande TILLSTÅNDSBEVIS

Ny kommunjägare

2019.3165 I Cirkulär 19:35: Budgetförutsättningar för åren 
2019–2022 

Magdalena Widell

2019-08-23 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.3166 I Kopia av polisanmälan brand utan misstanke om 
brott på Åkerboskolan 2019-08-13 19:15

Magdalena Widell

2019-08-22 Polisen 

KS 2019/91 KS meddelande SKRIVELSE

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2019.3173 I Kallelse till ledningsförrättning för vatten och 
avlopp berörande Sandvik-Hjälmstad/Södra 
Greda 2019-09-17 klockan 09:00 i Föragården. 
Förättningen berör ledning som redan är lagd. 

Magdalena Widell

2019-08-23 Lantmäteriet 

KS 2019/4 KS meddelande 
Tillhör avsaltningsverket ärende 2016/122

KALLELSE

Markfrågor 2019

2019.3178 U Yttrande i mål 1651-19. Kommunen motsätter sig 
överklagandet och att det ska lämnas utan bifall i 
enlighet med yttrandet

Ilko Corkovic

2019-08-26

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-09-17

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2019-08-20 - 2019-09-16

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5

BILAGA 1 KS 2019-09-24 § 149



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2019/9 KS meddelande DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.3188 I Svea Hovrätt( Mark- och miljööverdomstolen) 
meddelar i sitt beslut att mark- och 
miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 
Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.

Magdalena Widell

2019-08-26 Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen

KS 2018/108 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

DETALJPLAN; DEL AV
HALLTORP 1:10 ”HOTELLET”

2019.3189 I Målet är avgjort 2019-07-02. Högsta 
förvaltningsdomstolen meddelar inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står 
därmed fast.
 

Magdalena Widell

2019-08-26 Högsta förvaltningsdomstolen Registrator - HFD

KS 2014/149 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik

2019.3197 I Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att inget 
ytterligare överklagande har kommit in i  
kammarättens mål 675-19 

Magdalena Widell

2019-08-27 Högsta förvaltningsdomstolen 

KS 2014/149 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik

2019.3348 I Socialnämndens och kommunens rätt till 
ersättning för kostnader för provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning  | Viktig 
information från SKL, cirkulär 19:30

Magdalena Widell

2019-08-29 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.3352 I Tillstånd för Mikael Johansson att skjuta med 
eldvapen inom tätort

Marie-Louise Johansson

2019-08-29

KS 2019/144 KS meddelande. TILLSTÅNDSBEVIS

Ny kommunjägare

2019.3388 I Förundersökningen läggs ner gällande branden 
på Åkerboskolan. Det saknas numera anledning 
att anta att brott som hör under allmänt åtal har 
förövats. 

Magdalena Widell

2019-09-02 Polisen 

KS 2019/91 KS meddelande
Originalet finns hos ekonomi

UNDERRÄTTELSE

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2019.3398 U nyanställningar tom 190630 Ann Nilsson

2019-08-30

KS 2019/48
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 137 lägger 
redovisning av delegationsbeslut tillsammans 
med inkomna meddelanden med godkännande 
till handlingarna 

DELEGERINGSBESLUT

Delegation personalchefen

2019.3406 I Beslut SN 2019-08-28  § 82- SN önskar att 
skyndsam färdigställa lokalerna för start av 
aktiviteter i det planerade återbruket för att 
motverka ökad kostnad för ekonomiskt bistånd

Magdalena Widell

2019-09-04 SN

KS 2018/70 KS meddelande SKRIVELSE

Förslag på hemmaplanslösningar; Återbruk i 
Borgholms kommun

2019.3416 I Beslut MBN § 144 2019-08-29-Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar godkänna 
detaljplanen med tillhörande
handlingar för antagande

Magdalena Widell

2019-09-05 Miljö- och byggnadsnämnden 

KS 2017/69 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Begäran om markanvisning, del av Borgholm 
11:1
Bursells Entreprenad, 

2019.3420 I FTI:s aktuella års- och hållbarhetsrappport 2018. Magdalena Widell

2019-09-06 FTI 

      KS meddelande RAPPORT

2019.3422 I Beslut enligt förordningen (2015:552) om 
stadsbidrag för upprustning av skollokaler och av 
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. 
Boverket godkänner Borgholms kommuns 
slutrapport avseende Slottsskolan 

Magdalena Widell

2019-09-06 Boverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2019.3429 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet i över 
kommunfullmäktiges beslut 2018-10-15 §§193-
202- 204-205 Mål nummer; 4763-18, 4922-
18,4923-18,4924-18,4925-18,4926-18,4927-18, 
4928-18,4929-18,4930-18,4931-18,4932-18

Magdalena Widell

2019-09-09 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.3437 I Uppdatering av cirkulär 19:26: Ny lag om tobak 
och liknande produkter

Magdalena Widell

2019-09-09 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.3439 I Justering av verksamhetsområde för 
vattentjänster
i Borgholms kommun; Långlöt 42:3

Magdalena Widell

2019-09-09

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2019.3441 U Undertecknat avtal med Bovieran vari framgår att 
kommunen har fullgjort sina åtagande avseende 
miljöteknisk markundersökning och sanering. 

Alexander Sundstedt

2019-09-10

KS 2015/73 KS meddelande AVTAL

Byggnation Bovieran

2019.3458 I Protokoll från Kalmarsunds gymnasieförbund 
2019-08-29

Magdalena Widell

2019-09-11 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.3495 I Protokoll från 2019-08-29 Kommunförbundet 
Kalmar län

Magdalena Widell

2019-09-12 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.3501 I protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 4 september 

Magdalena Widell

2019-09-16 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.3505 I Direktionens beslut § 59 gällande revidering av 
avtal för region Samverkan Sydost.

Magdalena Widell

2019-09-13 Kalmarsunds gymnasieförbund 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2019.3506 I Skrivelse som uppmanar kommunen att ta 
tillbaka kostavdelningen från Borgholm Energi. 

Magdalena Widell

2019-09-16

KS 2018/58 KS meddelande SKRIVELSE

Organisationsöversyn Teknisk service

2019.3507 I Ändring av datum till 2020-09-13 Magdalena Widell

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019-09-16 Runmageddon 

KS 2019/183 KS meddelande SKRIVELSE

Förfrågan om att vara medarrangör till 
Runmageddon och Ultimate OCR

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.3160 U Tillåtelse- grävtillstånd rörande Forellstigen1 Alexander Sundstedt

2019-08-22 IP-Only AB/20190040

KS 2019/3 2019-08-22 Skickat till Viola för 
fakturering/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3161 U Tillåtelse- grävtillstånd rörande Storgatan Del 1 
parallell. Inne på fastigheten BÖDA-TORP 4:14 
till nybyggd villa på BÖDA-TORP 1:82.

Alexander Sundstedt

2019-08-22 ONE Nordic AB/20190043

KS 2019/3 2019-08-22 Skickat till Viola för 
fakturering/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3162 U Tillåtelse- grävtillstånd rörande Slottsgatan Del 
213 - 13 trottoar.

Alexander Sundstedt

2019-08-22 Ölands grävtjänst/20190041

KS 2019/3 2019-08-22 Skickat till Viola för 
fakturering/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3164 U LTF 2019-52 - tillfällig LTF parkeringsförbud 
Verdandi gränd 3-5 sept på grund  av 
målningsarbete

Marie-Louise Johansson

2019-08-23

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.3172 U Länsstyrelsen- avstyrkt ansökan gällande 
Uppställning av Länsstyrelsens husbil – 
information om Länstyrelsens verksamhet, 
Torget, Borgholm, 2019-09-26 kl. 08.30-13.00 
då platsen redan är upplåten 

Anders Magnusson

2019-08-23 Yttrande

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-09-17

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2019-08-20 - 2019-09-16

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-08-23/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3193 U Överenskommelse om intrångsersättning inför 
beslut om bildanande av naturreservat 

Alexander Sundstedt

2019-08-26

KS 2019/14 DELEGERINGSBESLUT

Inlösen markintrång 2019

2019.3178 U Yttrande i mål 1651-19. Kommunen motsätter 
sig överklagandet och att det ska lämnas utan 
bifall i enlighet med yttrandet

Ilko Corkovic

2019-08-26

KS 2019/9 KS meddelande DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.3194 U Kommunledningskontoret har inga egentliga 
synpunkter på riskindelningen

Jens Odevall

2019-08-27 Jens Odevall

KS 2019/145 Översänt till Åsa Mårtensson via mail./Jens 
Odevall.

DELEGERINGSBESLUT

Fastställande riskklassning för nedlagda 
deponier

2019.3196 U Lars-Gunnar Fagerberg tillförordnas 
kommunchef under ordinarie befattningshavares 
semester 2019-08-31--2019-09-21 

Jens Odevall

2019-08-27 KC

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2019.3199 U Borgholms kommun har för sin del ingen erinran 
avseense komplementsbyggnadens placering 
vilket beskrivs i ansökan från 2019-01-14

Anders Magnusson

2019-08-27 MEX

KS 2019/13 DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019

2019.3351 U Göteborgs fyrverkerifabriken - ansökan 
tyillstyrks för pyroteknik i samband med 
skördefesten  2019-09-28, kl.20.30-22.00, 
skjuttid kl.21.00 

Anders Magnusson

2019-08-29 Yttrande

KS 2019/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3385 U Tillåtelse- grävtillstånd rörande Badhusgatan4 -  
Grävning sker på Lilla Skattgärnd 1 i Stora Rör.

Alexander Sundstedt

2019-08-30 20190045-BEAB 

KS 2019/3 2019-08-30 Skickat till Viola för faktureing DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
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2019.3386 U Tillåtelse- grävtillstånd rörande Norra 
InfartenResedan 3 - Per Lindströms väg 2

Alexander Sundstedt

2019-08-30 20190046/Ölands grävtjänst

KS 2019/3 2019-08-30 Skickat till Viola för faktureing DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3391 U Tillstånd och uppdragsbeskrivning - Skyddjakt 
på skarv

Ilko Corkovic

2019-09-02 TILLVÄXT MILJÖ

KS 2019/102 DELEGERINGSBESLUT

Skyddsjakt på skarv

2019.3398 U nyanställningar tom 190630 Ann Nilsson

2019-09-03

KS 2019/48
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 137 lägger 
redovisning av delegationsbeslut tillsammans 
med inkomna meddelanden med godkännande 
till handlingarna 

DELEGERINGSBESLUT

Delegation personalchefen

2019.3424 U SBF 12 Lugna Björnen Fastigheter AB- Ansökan 
tillstyrks under perioden 2019-10-07--2019-10-
11 för lift

Anders Magnusson

2019-09-06 Yttrande 

KS 2019/6 2019-09-06 skickat till Polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3425 U Länsförsäkringar- ansökan för gatupratare 
tillstyrks för perioden 2019-09-06--2020-09-06

Anders Magnusson

2019-09-06 Yttrande 

KS 2019/6 2019-09-06 skickat till Polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3431 U Tillåtelse- grävtillstånd Grävning sker vid 
Skålegrindsvägen 5.

Julia Persson

2019-09-09 BEAB/20190048

KS 2019/3 Skickat för fakturering till Viola 2019-09-
09/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3432 U Tillåtelse- grävtillstånd Grävning sker på Norra 
Gärdslösa Gamla Bygata 16

Julia Persson

2019-09-09 BEAB-20190047

KS 2019/3 Skickat för fakturering till Viola 2019-09-
09/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3433 U Tillåtelse-grävtillstånd Grävning sker på Emers 
Gata 8 A.

Julia Persson

2019-09-09 BEAB-20190050

KS 2019/3 Skickat för fakturering till Viola 2019-09-
09/Magda

DELEGERINGSBESLUT
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Grävtillstånd 2019

2019.3434 U Tillåtelse-grävtillstånd  Grävning sker på 
Gärdslösa Gamla Bygata 16-24.

Julia Persson

2019-09-09 BEAB-20190049

KS 2019/3 Skickat för fakturering till Viola 2019-09-
09/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3435 U Tillåtelse-grävtillstånd Grävning sker vid 
Grebyvägen 26.

Julia Persson

2019-09-09 BEAB-20190044

KS 2019/3 Skickat för fakturering till Viola 2019-09-
09/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.3442 U Delegationsbeslut - anmäla avrop på 
Datacenter. 

Lars Gunnar Fagerberg

2019-09-10

KS 2019/1 DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal 2019

203083 K Yttrande över ansökan om allmän 
sammankomst; Torgmöte på Borgholms torg, 
Ölandspartiet 

Anders Magnusson

2019-09-11

KS 2019/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3499 U LTF 2019-57 gångfartsområde. Storgatan, 
Borgholm, mellan Tullgatan och Slottsgatan 
samt 7 meter norr och söder i korsningarna
Köpmangatan, Trädgårdsgatan, 
Hantverkaregatan, och på Östra Kyrkogatan, 
Borgholm mellan
korsningarna Södra Långgatan - Norra 
långgatan, ska vara gångfartsområde under 
tiden 29 augusti 2019 –9 april 2020.

Marie-Louise Johansson

2019-09-12

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.3510 U  Delegationsbeslut- Marknadsstöd Jens Odevall

2019-09-16

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

203195 K Borgholms kök och bar- tillstyrkt ansökan för 
uteservering 2019-09-10—2019-09-25, samt 
2019-09-30—2019-10-30

Anders Magnusson

2019-09-16 Yttrande

KS 2019/6 DELEGERINGSBESLUT
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-09-24 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
2019-09-10 
 
§ 205  Återrapportering; revidering av kommunens bredbandsstrategi 2020-2025 
§ 206  Antagande av Digitaliseringsstrategi 2019-2021  
§ 207  INFORMATION; gestaltning, Sjötorget  
§ 208 INFORMATION; Förfrågan inför markanvisning, särskilt boende 
 Ekbacka Borgholms kommun 
§ 209  Godkännande av utlandsresor 2019  
§ 210  Avslut av ärende; Ölands agenda för energiomställning; ren energi 
 för EU:s öar. 
§ 211  Medborgarförslag (Johanna L Sohlström) - Anordna en gång- och 
 cykelväg längs väg 136 i elledningstråket mellan avfarten Stora Rör 
 och Rälla 
§ 212  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och 
 byggnadsnämnden 
§ 213  Förslag till utökade tätortsområden; Rälla och Köpingsvik  
§ 214  Ajourhållning Lokal vägdatabas; delegation  
§ 215  Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 18568.1 vid 
 Räpplinge 
§ 216  Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på väg 974 vid Föra  
§ 217  Ansökan uppväxlingsprojekt 2019  
§ 218  Återrapportering; Förslag på arbetsmarknadsåtgärder  
§ 219  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden  
 
2019-09-03 
 
§ 186  Förfrågan om att vara medarrangör till Runmageddon och Ultimate 
 OCR 
§ 187  Ansökan om medfinansiering, asfaltering av Horns kustväg  
§ 188  Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1  
§ 189  Anläggande av Mountainbikebana; nyttjanderätt samt anvisning av 
 medel 
§ 190  Remiss ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 19475.1 
 (Trollskogsvägen) 
§ 191  Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus  
§ 192  Regional samverkan kring ungas uppväxt - fortsatt projekt 2020- 
 2022 LUPP 
§ 193  Återrapportering; avslut av uppdrag ersättningslokaler 
 arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten 
§ 194  Återrapportering; avslut av uppdrag att upprätta riktlinjer för 
 ledskärmar 
§ 195  Återrapportering; avslut av uppdrag harmoniering av 
 Ölandskommunernas befintliga klimat- och energistrategier 
§ 196  Revidering - allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms 
 kommun 
§ 197  Risk- och sårbarhetsanalys för 2019  
§ 198  Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för 
 krisledningsnämnden samt planer för praktiskt arbete 
§ 199  Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring 
 Åkerboskolan 
§ 200  Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
 2:1 väg på 136:an 
§ 201  Information; branden på och återställandet av Åkerboskolan  
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§ 202  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 
 budget/åtgärdsplan 
§ 203  Information från personalavdelningen  
§ 204  Bruttolöneavdrag - förmånscykel  
 
 
Borgholm Energi AB 
 
2019-08-14  
 
§ 73  Styrelsemötets öppnande  
§ 74  VD informerar 2019 augusti  
§ 75  Månadsuppföljning 2019 juni  
§ 76  Avvikelserapportering 2019 maj - juli  
§ 77  Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen 
 och övriga rättsliga processer 
§ 78  Dagvattenåtgärder Borgholm & Löttorp  
§ 79  Fastigheter och aktieinnehav som kan avyttras 
 för att stärka Borgholm Energis ekonomi 
§ 80  Platser för arbetsmarknadsåtgärder  
§ 81  Beslut från kommunen 2019 juni - juli  
 
 
Borgholm Energi Elnät AB 
 
2019-08-14 
 
§ 22  BELNAB Styrelsemöte inledning 2019  
§ 23  Månadsuppföljning 2019 juni  
§ 24  Elnät intäktsram och taxa 2020-2023  

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