
KALLELSE
Kommunstyrelsen

Plats och tid för
sammanträdet Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2019-09-24, klockan 09:00

Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson
Ordförande Sekreterare 880 18

Utses att justera: ………………………………………………………………….

Plats och tid för 
justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019
___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av 
delegationsbeslut

2019/11 
002

2 Budgetuppföljning augusti 2019 2019/8 
042

2 - 5

3 Återrapportering; praktikplatser arbetsmarknadsåtgärder 2019/86 
033

6 - 10

4 Revidering av kommunens bredbandsstrategi 2020-2025 2018/196 
003

11 - 14

5 Antagande av kommunens digitaliseringsstrategi 2019-2021 2018/196 
003

15 - 29

6 Återrapportering återremiss; Revidering av reglemente, miljö- och 
hållbarhetsberedningen

2019/79 
003

30 - 33

7 Risk- och sårbarhetsanalys 2019 2019/75 
106

34 - 61

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

2019/163 
189

62 - 78

9 Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1 2019/176 
253

79 - 81

10 Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring 
Åkerboskolan 

2019/72 
109

82 - 84

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

2019/73 
109

85 - 86

12 11:30 - information folkhälsoarbete

13 Meddelanden och delegationsbeslut 2019/10 
002

87 - 98

14 13:00-15:00 Information Arbetsmiljöverket; Ansvar kopplat till 
arbetsmiljöansvaret (även ledningsgruppen)

99 - 100

1



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-09-17 2019/8 042

 

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  mattias.sundman@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [KOMMUNSTYRELSEN]

Budgetuppföljning augusti 2019

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning augusti 2019 
varav framgår att 
 Resultatet för kommunen är +17,5 mkr. 
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +13,8 mkr.
 Investeringar 55,3 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.

 

Lars-Gunnar Fagerberg Mattias Sundman
Ekonomi och fastighetschef Controller

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning mars
Borgholms Kommun  3

1 Kommunens verksamheter

1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter augusti 2019.

 Preliminärt resultatet för kommunen är +17,5 mkr. Exklusive semesterlöneskuld 
+8,4 mkr.  

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +13,8 mkr.
 Investeringar 55,3 mkr.
 Likvida medel 30,3 mkr.

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

1.2 Ekonomisk analys
I augusti månad tog kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggsbudget till 
Socialnämnden 5,1 mkr och 1,7 mkr till Kommunstyrelsen. Detta innebär att den 
prognostiserade budgetavvikelsen är satt till noll för Socialnämnden och gata/park. 

Finansförvaltningens budgetavvikelse +18,7 mkr förbättras med semesterlöneskulden 
+9,1 mkr. Då skuldberäkningen ännu inte är klar för pensioner redovisas endast dessa 
siffror preliminärt. De faktiska siffrorna för pensionskostnader redovisas i 
delårsbokslutet.     

Driftredovisning 190831 (tkr)
 Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 159 549 103 278 104 579 -1 301

2 Övriga nämnder 2 206 1 642 1 987 -345

3 Borgholms Slott 2 177 -282 -2 481 2 199

6 Utbildningsnämnd 184 521 122 234 123 600 -1 366

7 Socialnämnd 310 762 209 793 213 821 -4 028

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 533 355 407 -52

9 Finansförvaltning -661 664 -440 719 -459 390 18 671

Summa -1 916 -3 699 -17 477 13 778
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 218

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 Dnr 2019/86 033 KS

Återrapportering; Förslag på arbetsmarknadsåtgärder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen uppmanas att till kommunstyrelsens behandling in-
komma med redovisning över möjliga pratikplatser. 

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.

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 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

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns återrapportering och redovisning av möjliga praktik-
platser enligt följande:
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 218

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

Alla framhåller att vikten av rätt matchning är en viktig del vid placeringen. 

Vid mötet noteras att kommunledningsförvaltningen ännu inte lämnat in redovisning 
av möjliga praktikplatser. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-06-19  .- 

 

Handläggare
Anders Lindholm
VD

Postadress
Box 55, 387 21 
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmenergi.se

Hemsida
borgholmenergi.se

Till Kommunstyrelsen

Platser för arbetsmarknadsåtgärder 

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-30 § 65 gällande åtgärder för att 
skapa arbetstillfällen för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden ser 
verksamhetscheferna inom Borgholm Energi AB möjligheter att erbjuda 
praktikplatser enligt nedan. Såsom nämns i beslutet måste matchning utifrån 
tidigare erfarenheter och utbildningar ske för att varje individ ska få en passande 
arbetsplats och arbetsuppgifter. 

Gata/Park 2
Lokalvård/Logistik/Transport 2
Fastigheter 1
Kost 1
Kundtjänst 1 (halvtid)
Reningsverket 1
Återvinning och Avfall 1
Ekonomi 1

Bolagsledning

Anders Lindholm
VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-09-02

Handläggare
Beatrice Solhjort
Verksamhetschef IFO/AME

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 beatrice.solhjort@borgholm.se
38721 0485-88421 www.borgholm.se

]
Till Kommunstyrelsen

Platser för arbetsmarknadsåtgärder 

Ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-30 § 65 gällande 
åtgärder för att skapa arbetstillfällen för arbetslösa som står långt från 
arbetsmarknaden ser cheferna inom Socialförvaltningen möjlighet att 
erbjuda praktikplatser enligt nedan. För att praktiken ska bli så bra som 
möjligt för båda parter är matchning en viktig del vid placering. Att antalet 
praktikplatser inte är så många beror på att socialförvaltningen redan idag 
har flera platser för studenter, så som sjuksköterskor, undersköterskor och 
socionomer. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 1
Äldreomsorgen 1 
Individ och familj, stödboende 1 
Vaktmästarna 1

Socialförvaltningen

Beatrice Solhjort
Verksamhetschef IFO/AME
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-08-30  .

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Helena.Svensson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsåtgärder, praktikanter UF

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2019-04-30 §65 att varje förvaltning 
och bolag ska återrapportera antalet platser för arbetsmarknadsåtgärder de kan till-
handahålla till kommunstyrelsen senast 2019-09-01.

Utbildningsförvaltningen har under 2018-19 haft s.k. extratjänster i samarbete med 
arbetsförmedlingen, vilket har fungerat väl. Dessa avtal går ut i oktober 2019 och ut-
bildningsförvaltningens verksamheter bedömer att praktikanter från arbetsmark-
nadsenheten kan fylla samma syfte.

Därför ser vi att vi kan ta emot ca 12-15 personer. Kraven på dessa 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 
kommunen.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson
Utbildningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 205

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Dnr 2018/196 003 KS

Återrapportering; Revidering av kommunens bredbandsstrategi 2020-
2025

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 252.
Förslag till bredbandsstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04

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
IT-chef Niklas Palmqvist redogör för framtagen bredbandsstrategi där det framgår 
att kommunen ansluter sig till regeringens och regionens bredbandsstrategi, där 
målsättningen för bredbandsutbyggnaden har höjts till 100 % år 2025 och 1 Gbit 
istället för 100 Mbit.

Av strategin framgår även att kommunen under åren 2020-2025 i budget avsätter 
mellan 1-5 mkr/år för att stödja bredbandsutbyggnaden och för att göra områden 
aktuella för kommersiell utbyggnad, föreningsbidrag samt satsningar för att ta fram 
kostnader i icke kommersiella områden. Handlingsplanerna styr vilka satsningar 
som kommer att genomföras.  

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

______________
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Bredbandsstrategi
Sida
1(3)

Datum
2019-08-08

IT-avdelningen
Niklas Palmquist, 0485-88221
niklas.palmquist@borgholm.se

Bredbandsstrategi 2020 - 
2025
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Borgholms kommun
Datum
2019-08-08

     
     

Sida
2(3)

Bredbandsstrategi 2020 - 2025

1 Bredbandsstrategi för Borgholms kommun
Dagens samhälle har blivit mer beroende av snabb och stabil IT-
kommunikation. Privatpersoner uträttar allt fler ärenden via internet och flera 
myndigheter kontaktas lättast via internet. Internet får ständigt nya 
användarfunktioner. Idag kan du se på TV och prata i telefon via internet. 
Bra IT-kommunikation gör också att företag väljer vart de vill ha sina kontor 
och anställda kan arbeta hemma.

Borgholms kommun är en glesbygdskommun och snabbt internet är viktigt 
för samhällsutveckling såsom distansarbete, distansstudier, nyföretagande, 
olika servicefunktioner och modernt jordbruk. Borgholms kommun ska 
arbeta för att hela kommunen ska ha bra IT-kommunikation och på det 
sättet vara attraktivt för företag och privatpersoner. 

Regeringen har antagit en bredbandstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025, 
som anger att 98 % bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/sek där de 
normalt befinner sig år 2025. 95 % bör ha tillgång till 100 Mbit/sek år 2020.

Region Kalmar har antagit en bredbandstrategi där det står att 100 % av de 
bofasta bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/ sek år 2020. År 
2023 bör hela Kalmar län ha tillgång till digital kommunikation av god 
kvalitet där alla och allt normalt befinner sig. År 2025 bör hela Kalmar län ha 
tillgång till snabbt bredband – bör minst 98 procent av alla hushåll och 
företag samt publika platser ha tillgång till minst 1 Gbit/s. Regionens 
övergripande mål är att: möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län 
för alla, allt och alltid där bredbandsinfrastrukturen motsvarar användarens 
behov av digital kommunikation som stödjer digital omställning.

För att komma upp i 1 Gbit/sek krävs idag fiber. Bredband via fiber är 
framtidssäkert och kan ge mycket högre hastigheter.

1.1 Nuläge
Alla tätorter i Borgholms kommun har fiber och flera områden har också 
tillgång till fiber. Ett område (Gärdslösa socken) är utbyggt via 
byalagsprincipen i övrigt är utbyggnaden genomförd på kommersiell bas. 
Stora delar av Borgholms kommun har tillgång till mobilt bredband via 4G.

Det är inte bara täckning som behövs för att 4G ska fungera. Sommartid 
finns bekymmer med kapacitet då många besökare finns i kommunen.

1.2 Planarbete
I kommunens planarbete ska utbyggnad av fiber ingå. I kommunens 
exploateringsavtal ska det krävas fiber till alla fastigheter.

1.3 Samförläggning
Genom att lägga ner fiber i samband med annan grävning så som 
fjärrvärme, VA och el kan kostnaderna hållas nere. Tillväxtenheten ska 
besvara alla förfrågningar som kommer in från de ledningsägare som gräver 
i kommunen om samförläggning av fiberrör är aktuellt. När det finns medel i 
budget för bredbandsutbyggnad bör kommunen överväga att vara med i 
samförläggningar på lämpliga sträckor då det ger mer rör per krona. Genom 
punktinsatser kan områden göras mer attraktiva för kommersiell utbyggnad. 
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Borgholms kommun
Datum
2019-08-08

     
     

Sida
3(3)

Bredbandsstrategi 2020 - 2025

1.4 Ledningskollen
För att underlätta samordning och samförläggning förordar Borgholms 
kommun användandet av tjänsten Ledningskollen. Post- och telestyrelsen 
erbjuder denna webbaserade tjänst utan kostnad. Tjänsten underlättar 
ledningsanvisning, projektering, samordning och planärenden. Vid kontakt 
med Borgholms kommun om grävning ska ärendenummer från 
Ledningskollen finnas med.

1.5 Markavtal
Borgholms kommun erbjuder utan ersättning markavtal på kommunal mark 
till ledningsägare av IT-infrastruktur.

1.6 Föreningsbidrag
Föreningar kan söka bidrag för installation av fiber till sina föreningslokaler 
som hyrs ut till allmänheten.

1.7 Samverkansavtal
Borgholms kommun verkar för att skriva icke exklusiva samverkansavtal 
med ledningsägare som vill satsa på IT-infrastruktur i kommunen.

1.8 Handlingsplan
Till bredbandsstrategin finns en handlingsplan som fastställs vart annat år.

1.9 Ekonomi
Borgholms kommun föreslås avsätta nedan redovisade belopp för att stödja 
bredbandsutbyggnaden. Tillsammans med bidrag och kommersiella 
satsningar är förhoppningen att vi ska klara målsättningarna. De medel som 
avsätts i budget ska användas för att göra områden aktuella för kommersiell 
utbyggnad, föreningsbidrag och satsningar i för att ta fram kostnader i icke 
kommersiella områden. Handlingsplanerna styr vilka satsningar som 
kommer genomföras.

2020 – 1 mkr
2021 – 1 mkr
2022 – 2 mkr
2023 – 2 mkr
2024 – 2 mkr
2025 – 5 mkr

Niklas Palmquist
IT-chef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 206

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206 Dnr 2018/196 003 KS

Antagande av Digitaliseringsstrategi 2019-2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 252.
Förslag till Digitaliseringsstrategi 2019-2021 och Handlingsplan digitalisering 2020-
2021.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.

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
IT-chef Niklas Palmqvist redogör för framtagen digitalisteringsstrategi varav framgår 
att strategin ska ge vägledning och vara ett stöd till kommunens nämnder och verk-
samheter i arbetet med att prioritera, planera och genomföra digitala utvecklings-in-
satser. Insatser som ska medföra nyttoeffekter för kommunens verksamhet och för-
bättra den service som kommunen tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar, 
besöker eller bedriver näringsverksamhet i kommunen. Kommunens varumärke för-
väntas 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.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 206

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

DIGITALISERINGSSTRATEGI
Sida
1(9)

Datum
2019-02-13

 
 KOM M UNLEDNIN G

Niklas Palmquist, 0485-88221
niklas.palmquist@borgholm.se

Digitaliseringsstrategi 2019 - 2021
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Borgholms kommun
Datum
2019-02-13

 
 

Sida
2(9)
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Sammanfattning
Detta dokument beskriver digitaliseringsinsatser som kommer att prioriteras 
av Borgholms kommun under perioden 2019-2021.

Strategin tar avstamp i kommunfullmäktiges mål samt tar hänsyn till 
regionala, nationella och internationella mål och strategier inom 
digitaliseringsområdet.

Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan vi bidra till att skapa en 
modern och attraktiv kommun. Vi skapar även goda förutsättningar för en 
effektivare, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovationer och 
delaktighet. 

Digitaliseringsstrategin 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.
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Bakgrund och Syfte
Som liten kommun står Borgholm inför flera utmaningar. Vi måste ta hand 
om våra invånare samtidigt som vi lockar fler att flytta hit. För att klara detta 
måste de kommunala förvaltningarna vara effektiva.

Genom engagerad personal kommer digitalisering ge oss flera fördelar. 
Tjänster ska bli effektivare, säkrare och mer tillgängliga. Bra service 
kommer locka båda privatpersoner och företag att flytta till kommunen.

För att lyckas med digitalisering krävs digital infrastruktur, kunniga och 
engagerade medarbetare och en gemensam strategi. 
Bredbandsutbyggnaden i kommunen har tagit fart i en del områden och nu 
är det två aktörer som anlägger fibernät. Utbyggnaden i resterande 
områden är kostsam och kräver en mycket hög andel intresserade. 
Mobiltelefonoperatörerna har bra nät på Öland men täckningen på 
landsbygden och kapaciteten på sommaren kan bli bättre.

EU
EU:s strategi för Europas digitala inre marknad innehåller tre 
prioriteringsområden

 Bättre tillgång till varor och tjänster på nätet för konsumenter och 
företag

 Bra förutsättning för digitala nät och tjänster

 Digitalisering som drivkraft för tillväxt

Regeringen
Regeringen har som övergripande digitaliseringsmål - ”Sverige ska vara 
bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter”.

Sveriges Kommuner och Landsting
SKL:s digitaliseringsstrategi är från 2016. Strategin pekar på att det är hög 
tid för kommuner, landsting och regioner att använda digitalisering som en 
möjlighet till att klara välfärdens finansiering och tillmötesgå människors 
förväntningar. Strategin innehåller följande mål:

 Enklare vardag för privatpersoner och företag

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Förväntningarna är att digitalisering ska leda till:

 Bättre hälsa och ökad patientsäkerhet

 Bättre lärande och ökad motivation

 Drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning

 Minskad energiförbrukning, olyckor och trängsel
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 Utvecklad demokrati, dialog och tillit

 Bättre service, minskad byråkrati och risk för fel.

Digitalt Först
I en avsiktsförklaring mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 
Landsting myntades uttrycket Digitalt Först

Med Digitalt Först menas att medborgare och företag ska ges möjlighet att 
utföra alla sina ärenden hos statliga myndigheter, kommuner och landsting 
digitalt. Att använda en digital tjänst ska kunna vara det första valet för den 
person som vill komma i kontakt med en myndighet.

Regionen
Regionförbundet i Kalmar Län har tagit fram en Digital Agenda – IT i 
människans tjänst. Här nämns vikten av digitalisering och det ges exempel 
på hur det kan komma att se ut i framtiden. Under 2019 har agendan 
reviderats och kompletterats med en handlingsplan. Borgholms kommun är 
delaktig i flera av insatserna.
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Borgholms kommuns prioriterade områden

Digitalisering som förstärker lärande
Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att 
använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 
digital kompetens hos barn och elever och för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Borgholms kommun utgår från den nationella strategin i sitt arbete. 
Utbildningsförvaltningen kommer ha en mer detaljerad utvecklingsplan och 
kommer använda SKL:s självvärderingsverktyg LIKA.

Digital kompetens för alla i skolväsendet
Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska 
finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

 Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar 
att utveckla adekvat digital kompetens.

 Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att 
strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

 Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att 
välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

Likvärdig tillgång och användning
Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten

 Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha 
tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

 Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och 
pedagogisk support i verksamheten.

 De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara 
ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas 
effektivt

 Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 
arbetssituation i fråga om undervisning och administration.

Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg
I Borgholms kommun vill vi att digitalisering och e-hälsa ska användas för 
att människor ska uppnå en god hälsa och välfärd. Vi hoppas att digitala 
lösningar ska leda till att: 

 Öka den enskildes upplevelse av integritet och självbestämmande 
genom valfrihet, inflytande och kunskap

22



Borgholms kommun
Datum
2019-02-13

 
 

Sida
7(9)

 Öka den enskildes upplevelse av delaktighet och meningsfullhet i 
form av fortsatt deltagande i samhällslivet, sociala kontakter och 
nätverk

 Öka den enskildes upplevelse av trygghet och säkerhet genom 
förbättrad patientsäkerhet, jämlikhet och tillgänglighet

 Enklare och effektivare arbetssätt med stöd av digitala tillämpningar

För att dessa lyckas med detta är det viktigt att medarbetare har stöd så att 
de kan erbjuda socialtjänst samt hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. 
Generellt handlar det om att skapa och utveckla digital arbetsmiljö som 
grundar och stödjer de lokala, regionala och nationella processer som 
medarbetaren verkar i. Digitaliseringen bidrar till utvecklingen av nya typer 
av behov och tjänster men ska också bidra till en bättre arbetsmiljö för våra 
medarbetare inom de berörda verksamheterna.

Socialförvaltningen har en detaljerad strategi för e-Hälsa med tillhörande 
handlingsplan.

Smart, effektiv och enkel förvaltning
För att skapa effektiva digitala förvaltningslösningar behövs en hög grad av 
samverkan över organisations- och myndighetsgränser. Organisatoriska 
stuprör behöver brytas upp för att underlätta informationsutbyten mellan 
olika verksamhetsdelar. Det blir alltmer viktigt att kunna utbyta information 
med externa utförare och andra myndigheter. Genom att dra nytta av 
samhällsgemensamma informationstjänster kan kommunen få viktig 
draghjälp i att skapa sammanhängande medborgarorienterade tjänster.

Genom att skapa digitala flöden som helt eller delvis ersätter manuella 
rutiner och processer kan tid frigöras, tid som kan användas åt mer 
avancerade ärenden eller till att utveckla kommunens verksamhet och 
service. Inrättandet av bra digitala tjänster och digitala flöden har också en 
potential att leda till bättre arbetsmiljö för personalen.

Digitala lösningar ska användas i ökad utsträckning för att effektivisera 
kommunens interna förvaltning, undvika dubbelarbete och möjliggöra bättre 
analyser för både verksamhetsutveckling och beslutsunderlag.

Digitalt samverkande tjänster kommer att kräva standardiserade begrepp 
och kartlagd och klassad information i allt större utsträckning. 

Kommunens målsättning är att en uppgift bara ska behöva lämnas en gång 
av privatpersoner, organisationer, företag eller medarbetare. Kommunen 
ska sträva efter att hämta informationen vid källan, göra det möjligt att 
återanvända informationen på ett effektivt sätt vilket bidrar till ökad kvalitet, 
service, tillförlitlighet och en effektivare förvaltning.

Plattform för digitalt arbete
Att information kan spridas på ett bra sätt är en grundförutsättning, bra 
extern och intern hemsida är nödvändigt. Vi behöver även verktyg för 
projektarbetsplatser och arbetsdokument. 
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Erbjuda fler tjänster digitalt
Borgholms kommun ska erbjuda kvalitativa digitala tjänster där så är möjligt. 
Ledorden ”Digitalt först” hjälper oss att komma igång med vårt 
digitaliseringsarbete. Det ska vara tydligt med vilka tjänster vi erbjuder 
digitalt.

Handläggare av tjänsterna ska få utbildning så att användarna av tjänsterna 
får den kvalitet som de förväntar sig.
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Organisation för genomförande
Varje år revideras handlingsplanen som beskriver vilka insatser som 
planeras att genomföras under de kommande verksamhetsåren.

IT-rådet arbetar fram handlingsplanerna som ledningsgruppen sedan 
beslutar.

När nya projekt och förslag initieras, ska det förankras i IT-rådet. Varje 
digital tjänst eller IT-system ska få förutbestämda roller för tydlig ansvars- 
och uppgiftsfördelning. Förutsättningarna gör utvecklingen av nya digitala 
tjänster enklare och ger ett optimalt användande av de befintliga systemen.

Finansiering
Insatserna ska företrädelsevis finansieras av berörda nämnder och 
bolagsstyrelse och hanteras inom ramen för kommunens och bolagets 
ordinarie budgetprocesser. Därutöver kan kommunstyrelsen avsätta 
centrala medel för att finansiera en eller flera av insatserna. Kommunchefen 
beslutar vilka insatser som ska finansieras centralt, grundregeln är att dessa 
insatser ska vara av kommunövergripande karaktär.

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

Förutom den samlade redovisningen är avsikten att genomföra fördjupade 
uppföljningar av enskilda insatser som anses vara av särskilt intresse. 
Dessa redovisas till berörda nämnder och bolagsstyrelse, och i de fall det är 
lämpligt, även till externa intressenter samt press och media.

Niklas Palmquist
IT-chef

Jens Odevall
Kommunchef 
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Handlingsplan Digitalisering 2020-2021

1 Digitalt först
Borgholms kommun har en antagen digitaliseringsstrategi där vi använder 
uttrycket digital först. Utrycket innebär att vi ska erbjuda digitala tjänster där 
det går och försöka få så många som möjligt att använda dessa.

Nuvarande strategi sträcker sig till 2021 och denna handlingsplan innehåller 
planerade insatser under denna period.

2 Framtagandet av handlingsplanen
Det är IT-rådet som på uppdrag av ledningsgruppen tar fram förslag på 
handlingsplanen. Det är sedan ledningsgruppen som beslutar antar den och 
försöker arbeta in kostnaderna i budget.

3 Insatser 2020

3.1 Interna hemsidan
Den nya interna hemsidan kommer behöva justeras och nya funktioner 
behöver utvecklas. Ansvarig: Clara Hoogland. Kostnad 50 000 kr. 

3.2 Externa hemsidan
Nya funktioner? Ansvarig: Clara Hoogland. Kostnad ? kr.

3.3 Externa e-tjänster
Mer avancerade e-tjänster kräver utveckling. IT-rådet prioriterar vilka e-
tjänster vi utvecklar. Ansvarig: Niklas Palmquist. Kostnad 100 000 kr. 

3.4 Interna e-tjänster
Mer avancerade e-tjänster kräver utveckling. IT-rådet prioriterar vilka e-
tjänster vi utvecklar. Ansvarig: Niklas Palmquist. Kostnad 25 000 kr.

3.5 Utbildning, inspiration och reklam
Kommunens personal behöver utbildas och känna att de vill digitalisera. 
Användarna måste lockas in att använda våra digitala tjänster. Vi behöver 
göra reklam för våra tjänster. Ansvarig: ?. Kostnad 300 000 kr.

3.6 Office 365
Undersök möjligheterna för att gå över till Office 365. Ansvarig John 
Stenlund. Kostnad 0 kr

3.7 Signering av dokument
Börja med att kunna signera dokument internt och sedan bygga på för 
extern signering. Ansvarig Robert Sigvardsson. Kostnad 50 000 kr.
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Handlingsplan Digitalisering 2020-2021

4 Insatser 2021

4.1 Externa e-tjänster
Mer avancerade e-tjänster kräver utveckling. IT-rådet prioriterar vilka e-
tjänster vi utvecklar. Ansvarig: Niklas Palmquist. Kostnad 100 000 kr. 

4.2 Interna e-tjänster
Mer avancerade e-tjänster kräver utveckling. IT-rådet prioriterar vilka e-
tjänster vi utvecklar. Ansvarig: Niklas Palmquist. Kostnad 25 000 kr.

Niklas Palmquist
IT-chef
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-21 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2019/79 003 KS

Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna ändringar i Miljö- och hållbar-

hetsberedningens reglemente

Ärendebeskrivning
När beredningen lämnade information till kommunfullmäktige konstaterades att be-
redningens reglemente var för luddigt för att tydligt beskriva beredningens upp-
drag. Beredningen fick i uppdrag att föreslå ett tydligare reglemente. 

Ett förslag till tydligare reglemente diskuterades i Miljö- och hållbarhetsberedningen 
2019-04-10. Förslaget behandlades i kommunfullmäktige 2019-05-20 § 106. Full-
mäktige fann efter omröstning att förslaget behövde förtydligas ytterligare och åter-
remitterade förslaget till beredningen. 

Beslutsunderlag
Nytt förslag till reviderat reglemente
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 106

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.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen

Miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag

§ 1 Beredningens uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning 
av mål rörande miljö och hållbar utveckling, med fokus på de 
ekologiska målen i Agenda 2030. Beredningen ansvarar också för 
beredning av ärenden enligt uppdrag från kommunfullmäktige. T.ex. 
utredningsuppdrag eller genomförande av dialoger. Genom dialog 
mellan kommunfullmäktige och beredningen avgörs vilka frågor som ska 
prioriteras över tid. Arbetssättet ska vara processinriktat med en 
öppenhet för nya arbetsformer.

Uppdragsbeskrivning:

 Bereda Ansvara för framtagande av övergripande mål- och 
styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling

 Initiera och medverka vid framtagande och revidering av 
befintliga styrdokument som omfattar miljö och hållbar 
utveckling

 Bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag
    Föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling
 Föra en dialog med medborgare, förtroendevalda och 

förvaltningar nämnder och styrelser inom beredningens uppdrag

Val av ledamöter

§ 2 Beredningen utgörs av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från den 
styrande majoriteten och 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från 
oppositionen. Dessa väljs av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande.

Rapportering

§ 3 Beredningen ska vid minst ett tillfälle om året, Förutom i samband med 
bokslut ska beredningen fortlöpande lämna information till 
kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen ska ske vid ordinarie 
fullmäktigesammanträde.

Ärendehantering

§ 4 Beredningen har rätt att initiera ett ärende som hör till beredningens 
ansvarsområde hos kommunfullmäktige. Beredningens förslag ska av 
beredningen, om inte annat föreskrivs, remitteras till berörda nämnder 
om aktuell nämnds verksamhetsområde berörs i ärendet. och 
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Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen

organisationer. Beredningen överlämnar därefter ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut via kommunstyrelsen.

Ekonomi

§ 5 Beredningen har en budget med medel som årligen beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvode utgår i enlighet med kommunens 
arvodesbestämmelser. 
För beredningen gäller i tillämpliga delar vad som sägs om nämnder i 
kommunens internkontroll och attestreglementen.

Sammanträden

§ 6 Beredningen sammanträder på tid och plats som ordföranden 
bestämmer. Vid beredningens sammanträden ska föras protokoll som 
löpande ska delges fullmäktige och kommunrevisorerna. Skriftlig kallelse 
ska ske till sammanträdena enligt de bestämmelser som gäller för 
kommunens nämnder.

Administrativt stöd och utredningsstöd

§ 7 Beredningen har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande 
administrativ service. Kommunens olika organ ska lämna information 
och bistå med utredningsresurser när fullgörandet av beredningens 
uppdrag så kräver. Företrädare för nämnder, andra kommunala 
organ och anställda hos kommunen kan kallas till möte för dialog 
och information.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 197

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 Dnr 2019/75 106 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
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.

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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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.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 198 Dnr 2019/163 189 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap, som 

därmed ersätter tidigare beslutade krisledningsplaner.

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.

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. 

62



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 198

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
Kommunstyrelsen
______________
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1 Inledning
Enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022” 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument 
för sitt arbete med krisberedskap. Styrdokumentet klargör kommunens 
organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid olika typer av 
samhällsstörningar. Kommunens ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser 
regleras i lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

I lagen anges kommunens skyldigheter vid extraordinära händelser, vilka 
kort kan sammanfattas enligt följande:

 Kommunerna ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser över hur 
svåra händelser påverkar den egna verksamheten. Dessa ska ligga 
till grund för både förebyggande åtgärder och styrdokument för 
hantering av inträffade händelser. Risk- och sårbarhetsanalys och 
styrdokument ska fastställas varje mandatperiod.

 Kommunen ska ha en krisledningsnämnd som vid en extraordinär 
händelse kan ta över hela eller delar av annan kommunal nämnds 
verksamhet.

 Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär ett 
ansvar för att samordna krishanteringsarbetet över hela sitt 
geografiska område. Det innebär också att kommunen ska kunna ge 
samordnad krisinformation till allmänheten. 

 Kommunen ska öva/utvärdera sin organisation och personal för att 
säkerställa en god förmåga att hantera extraordinära händelser. 

 Kommunen ska till länsstyrelsen rapportera utförda åtgärder kopplat 
till ovanstående. Det gäller både före, under och efter en händelse.

Styrdokumentet gäller även höjd beredskap. Kommunens arbete med civilt 
försvar regleras i ”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar 2018-2020” mellan MSB och SKL. Under höjd beredskap ingår all 
samhällsverksamhet i begreppet totalförsvar. I ett sådant läge har 
kommunen samma skyldigheter som vid extraordinära händelser i fredstid, 
med den skillnaden att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del 
av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunernas ansvar 
för civilt försvar regleras i samma lag (2006:544) som arbete med 
krisberedskap.

2 Mål och inriktning
I olika målformuleringar har Sveriges riksdag och regering lagt fast vilka av 
samhällets värden som ska värnas. Dessa kan kort sammanfattas i:

 Människors liv och hälsa¨
 Samhällets funktionalitet
 Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 Miljö och ekonomiska värden

66



Borgholms kommun
Datum
2019-09-03

     
     

Sida
4(11)

Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap

 Nationell suveränitet

2.1 Krishanteringens tre grundprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ska en kris så långt 
möjligt hanteras av den som drabbats.

 Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under 
krissituationer. Ansvaret inkluderar att vidta de åtgärder som krävs 
för att skapa robusthet och krishanteringsförmåga. Ansvarsprincipen 
innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra.

 Likhetsprincipen innebär att målsättningen under en krissituation ska 
vara att organisationen ska vara så lik den ordinarie verksamheten 
som det är möjligt. En strävan ska vara att så fort som möjligt 
komma tillbaka till ordinarie verksamhet. 

 Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, både 
geografiskt och organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den 
inträffat av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

2.2 Övergripande mål
Styrdokumentet gäller för hela kommunen inklusive dess bolag Borgholm 
Energi AB/Borgholm Energi Elnät AB. Kommunen ska i största möjliga 
utsträckning fungera enligt sin ordinarie organisation. Målet är att:

 Krisledningsorganisationen ska ha förmågan att utifrån rådande 
risker och hot kunna utöva ledning och samordning med uthållighet 
över tiden. 

 Kommunen ska ha en planering som möjliggör för att dess 
samhällsviktiga verksamheter ska kunna bedrivas minst en vecka 
utan att tillföras resurser utifrån vid en större samhällsstörning.

 Krisorganisationen, olika beroende av händelsens natur, ska ha 
förmågan att fatta beslut inom två timmar från första larmning/höjd 
beredskap.

Kommunikationsarbetet ska tillgodose det externa och interna 
informationsbehov som händelsen orsakar. Kommunikationsinsatserna ska 
vara målgruppsanpassade, snabba, korrekta och ge fullständig information. 
För kommunikationsarbetet finns en antagen kriskommunikationsplan.

Kommunens ledningsförmåga under en kris ska upprätthållas genom 
regelbundna övningar. En utbildnings- och övningsplan ska antas varje 
mandatperiod.

En målsättning på sikt är också att samordna så stora delar som möjligt av 
krisarbetet med Mörbylånga kommun. 
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3 Viktiga begrepp
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarliga 
störningar i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. 

Samhällsviktig verksamhet avser i ett krisberedskapsperspektiv en 
verksamhet som uppfyller ett eller båda av följande villkor:

 Ett bortfall av eller en störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter leda 
till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Gemensamma grunder för samverkan för att gemensamt med andra aktörer 
hantera samhällsstörningar. För smidig samverkan behöver alla aktörer ha/ 
ha kännedom om följande funktioner:

 Inriktnings- och samordningskontakt (ISK)
Kommunens kontaktpunkt gentemot andra aktörer. Rollen fyller 
en viktig funktion för att tidigt kunna agera och initiera åtgärder 
vid samhällsstörningar. Inriktnings- och samordningskontakten 
tar emot och förmedlar information samt initierar och koordinerar 
det inledande arbetet vid en samhällsstörning. Ska ha hög 
tillgänglighet och mandat att agera.

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
Är en aktörsgemensam plattform för dialog och 
överenskommelser. I praktiken kan en inriktnings- och 
samordningsfunktion på lokal respektive regional nivå anta 
formen av möten, som berörda aktörer i länet eller kommunen 
genomför, för att gemensamt hantera en störning. Tanken är 
alltså inte att funktionen behöver vara sysselsatt kontinuerligt.

 Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion (ISF-stöd)
Kan närmast beskrivas som en analysenhet med uppgiften att ta 
fram ett samlat underlag och förslag till innehåll i 
överenskommelser om inriktning och samordning. Ska stödja 
aktörerna i det gemensamma arbetet. Stödet arbetar mer 
kontinuerligt än inriktnings- och samordningsfunktionen.

4 Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunen tar fram en risk- och sårbarhetsanalys under varje 
mandatperiod. Kommunchefen har det övergripande ansvaret för risk- och 
sårbarhetsanalysen. Arbetet samordnas av säkerhetssamordnaren, som 
regelbundet avger lägesrapport till kommunchef och ledningsgrupp. Hela 
kommunen inklusive dess bolag involveras i arbetet. Ledningsgruppen 
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fungerar som riskhanteringsgrupp. Vid behov adjungeras funktioner som 
normalt inte ingår i ledningsgruppen när riskhantering diskuteras.

Risk- och sårbarhetsanalysen bygger på bästa möjliga kunskap som finns 
inom kommunen. Erfarenhet från tidigare risk- och sårbarhetsarbete, 
inträffade händelser och kända eller befarade risker ligger till grund för 
analysen. Risk- och sårbarhetsanalysen följs upp regelbundet, särskilt med 
avseende på åtgärdsdelen i analysen. Åtgärdsdelen i risk- och 
sårbarhetsanalysen ligger till grund för kommunens plan för hantering av 
extraordinära händelser. I planen finns prioriteringar för det förebyggande 
krisarbetet under mandatperioden.

Risk- och sårbarhetsanalysen utgör grunden för krishanteringsarbetet, och 
för kommunens utbildnings- och övningsplan. I risk- och sårbarhetsanalysen 
identifieras de mest sannolika extraordinära händelserna som kan drabba 
kommunen, utifrån bästa möjliga kunskap hos tjänstemän och politiker. 
Vidare identifieras samhällsviktiga verksamheter, och kritiska beroenden för 
dessa. I huvuddokumentet beskrivs detta generellt, men till risk- och 
sårbarhetsanalysen hör sekretessbelagda bilagor som beskriver de faktiska 
verksamheter som finns i kommunen.

Kommunen tar även fram en säkerhetsskyddsanalys och -plan. 
Säkerhetsskyddsanalysen och risk- och sårbarhetsanalysen överlappar inte. 
Det innebär att hot och risker som kräver sekretess på 
säkerhetsskyddsnivå, som till exempel antagonistiska hot, endast 
behandlas i säkerhetsskyddsanalysen. 

På sikt bör åtminstone delar av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen 
samordnas med Mörbylånga kommun. Många av de scenarier för tänkbara 
extraordinära händelser är desamma för ölandskommunerna, och dessutom 
finns en uttalad ambition att samordna delar av kommunernas 
krisorganisationer.

5 Geografiskt områdesansvar
I ett normalläge och fredstid ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar i planerings- och krisberedskapsarbete. Kommunen 
har information om och kontaktvägar till relevanta frivilligorganisationer i 
kommunen som har verksamhet som är av betydelse vid en extraordinär 
händelse.

Under en samhällsstörning ska kommunen verka för att samordna de 
krishanteringsåtgärder som olika aktörer vidtar. Kommunen har ett ansvar 
att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (IFS) på lokal nivå. 
Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram, och även 
verka för att informationen till allmänheten samordnas. 

I risk- och sårbarhetsanalysens bilagor finns uppgifter om alla faktiska, 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen, även privata företag eller 
liknande. Kommunen har en ambition att vid en kris stötta och underlätta för 
dessa verksamheter så att all samhällsviktig verksamhet kan fortgå. Det 
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innebär att kommunen kommer att arbeta med kontinuitetsplanering för alla 
samhällsviktiga verksamheter. 

Även för det geografiska områdesansvaret finns anledning att samordna 
arbetet med Mörbylånga kommun. Många organisationer är organiserade 
så att Öland som helhet utgör en enhet, vilket faller sig naturligt på ön. Det 
finns därför stora samordningsvinster med att kommunerna gemensamt tar 
det geografiska områdesansvaret. 

6 Ledning vid extraordinär händelse

6.1 Krisledningsnämnd
Det är krisledningsnämndens ordförande som bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Ordföranden fattar beslutet på initiativ av räddningstjänsten, SOS Alarm, 
annan myndighet eller kommunchefen eller dennes ersättare. 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden. I 
reglementet samt i lagen om extraordinära händelser framgår 
krisledningsnämndens mandat och skyldigheter.

6.2 Ledningsgrupp
Kommunens ordinarie ledningsgrupp leder krisarbetet.

Uppgiften som kommunens ledningsgrupp får vid en samhällsstörning utgår 
alltid från ordinarie uppdrag och arbete. I det fall krisledningsnämnden är 
verksam ger den inriktningsbeslut till kommunen varvid ledningsgruppen 
effektuerar detta.

6.3 Ledningsstödet
För att förstärka kommunens beslutsfattare vid en samhällsstörning, 
extraordinär händelse eller höjd beredskap finns det ett ledningsstöd. 
Aktivering av ledningsstödet sker efter beslut av krisledningsnämnden. 
Ledningsstödets arbete inriktas av kommunens ledningsgrupp.

Ledningsstödets övergripande uppdrag är att stödja krisledningsnämnd och 
ledningsgrupp vid en samhällsstörning, extraordinär händelse. Vid höjd 
beredskap ska ledningsstödet stödja kommunstyrelsen då den i det läget 
ersätter krisledningsnämnden.

Ledningsstödet ska kunna arbeta uthålligt över tid. I kommunens 
krisledningsorganisation är därför ledningsstödet organiserat i tre skift. 
Ledningsstödet leds av en chef som samordnar arbetet. Det finns en chef 
för varje skift, och en av dessa är utsedd som funktionsansvarig chef. 

6.3.1 Ledningsstödets övergripande uppgifter
 Stödja kommunens beslutsfattare.
 Omvärldsbevakning och analys.
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 Skapa och upprätthålla en aktuell bild av läget och bedöma utvecklingen 
på sikt.

 Ta fram underlag för beslut i kommunens 
ledningsgrupp/krisledningsnämnd/kommunstyrelse.

 Verkställa beslut utifrån direktiv från kommunens 
ledningsgrupp/krisledningsnämnd/kommunstyrelse.

 Samverkan andra organisationer/samhällsaktörer/myndigheter.
 Vid behov delge fattade beslut inom kommunen och följa upp dessa.
 Kommunikation internt inom kommunen och externt med andra aktörer.
 Kriskommunikation.
 Sammanställa och distribuera intern och extern information.
 Dokumentera beslut och händelser.
 Inventera resursbehov och säkerställa uthållighet.
 Ansvara för mat och dryck, lokaler, logistik, ekonomi, IT & 

telekommunikationer.

Vilka personer som ingår i de olika funktionerna kan variera beroende på 
samhällsstörningens art.

Ledningsstödets arbete finns beskrivet i kommunens krispärm (Bilaga 1) 
samt i Bilaga 4 Ledningsstödet.

6.3.2 Viktiga delar i ledningsstödet
Kommunikation är en viktig del av ledningsstödets uppgifter. Arbetet och 
arbetssättet finns beskrivet i kommunens kriskommunikationsplan.

I krisorganisationen ingår även POSOM. Med POSOM menas psykologiskt 
och socialt omhändertagande av oskadade och deras anhöriga vid en 
olycka/kris. 
POSOM-gruppen kan aktiveras av kommunchefen eller dennes ersättare, 
ordföranden för krisledningsnämnden, inre och yttre befäl på 
Polismyndigheten Kalmar län, RCB-TiB vid Räddningstjänsten Öland och av 
SOS Alarm.

Det är mycket viktigt att samtliga kostnader som uppstår i samband med 
krisledningsarbetet redovisas på ett särskilt konto. Det ökar möjligheterna 
att i efterhand direkt se vad beslut och åtgärder har kostat och underlättar 
arbetet att ansöka om statsbidrag efter att krisen är över.

6.4 Lokaler för krisledningen
Om inget annat anges samlas krisledningsnämnden i kommunalrådets 
arbetsrum, i kommunhuset på Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Om inget annat anges samlas kommunens ledningsgrupp i kommunchefens 
arbetsrum, i kommunhuset på Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Ledningsstödet samlas om inget annat anges i KS-rummet i kommunhuset.

Kommunens krisledningsplats är utrustad med reservkraft för elförsörjning, 
alternativ kommunikation i form av RAKEL samt har ett skalskydd.
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Kommunchefen, eller dennes ersättare, bedömer utifrån händelsens art om 
det finns behov av att krisledningsarbetet förflyttas till den alternativa 
krisledningsplatsen, som är räddningstjänstens lokaler på Ängsgatan 6 i 
Borgholm. Räddningstjänstens lokal är utrustad med reservkraft, 
kommunikation via RAKEL samt har ett skalskydd.

6.5 Avslut
Vid en extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när 
nämndens verksamhet ska upphöra. Detta gäller endast 
krisledningsnämndens arbete då krisen fortfarande kan kräva en aktiv 
krisorganisationen i övrigt.

Kommunchefen eller dennes ersättare fattar tillsammans med chefen för 
ledningsstödet ett gemensamt beslut om när och hur krisorganisationen ska 
avvecklas och hur återgången till normal organisation sker.

När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande 
beaktas:
 behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade inom ordinarie 

organisation.
 personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande 

samtal ses över och följs upp.
 att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad.
 att krishanteringsinsatsen utvärderas.

Efter varje insats där den centrala krisledningen har varit aktiv ska en 
utvärdering göras. Ansvaret för utvärderingen vilar på kommunens 
ledningsgrupp. Resultat och lärdomar från utvärderingen ska användas i 
krisorganisationen.

7 Ledning vid höjd beredskap
Enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan regeringen 
besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Under högsta beredskap ingår all samhällsverksamhet i begreppet 
totalförsvar. I ett sådant läge har kommunen samma skyldigheter som vid 
extraordinära händelser i fredstid, dock med den skillnaden att 
kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvar 
som kommunen ska bedriva.

Kommunen ska under höjd beredskap, eller när ransoneringslagen 
(1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda 
fall beslutar,
 vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor.
 medverka vid allmän prisreglering och ransonering.
 i övrigt medverka vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för 

landets försörjning.
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Bilagor

Bilaga 1 – Krispärm 
Krispärmen finns i två identiska exemplar varav ett förvaras i Servicecenter 
och det andra på säkerhetssamordnarens rum. Innehållet i krispärmen ska 
alltid vara identiskt med innehållet i mappen ”G:/KRIS/RUTINER – 
innehållet i mappen ska överensstämma med krispärmen”.

Bilaga 2 – Kriskommunikationsplan
Beslutad av kommunstyrelsen 2019-

Bilaga 3 – Plan för hantering av extraordinära 
händelser

Beslutad av kommunstyrelsen 2019-

Bilaga 4 – Ledningsstödet

Bilaga 5 – POSOM

Bilaga 6 – Utbildnings- och övningsplan 
Beslutad av kommunstyrelsen 2019-
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1 § Huvudarbetsuppgift
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid vilka regleras i Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas. 
Krisledningsnämnden ska vidta åtgärder så att verksamheten inom 
ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt, vilket avser såväl 
inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter. 
Vidare ska krisledningsnämnden 
- ange inriktningen för krishanteringen. 
- tillse att insatser samt informationsarbetet samordnas. 
- företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna. 

2 § Inkallande av krisledningsnämnden vid extraordinär händelse 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, förste 
vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att kris-
ledningsnämnden ska träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för ordföranden 
och förste vice ordföranden fullgör andre vice ordförandens samtliga 
uppgifter. 

3 § Befogenheter 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 
som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut ska omgående sändas till 
den nämnd som är berörd och av beslutet ska framgå vad som omfattas av 
detsamma. 
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och 
liknande som för den nämnd som krisledningsnämnden tagit över 
beslutanderätten från. 

4 § Brådskande ärende 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får 
fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden. 

5 § Avveckling av verksamhet
När förhållandena så medger, ska krisledningsnämnden besluta när 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra och kommunens 
anpassade organisation ska återgå till normal verksamhet igen. 
De verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit återgår då till 
ordinarie nämnd. Om kommunfullmäktige dessförinnan beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie 
nämnd.

6 § Återrapportering till fullmäktige 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Samtidigt lämnas en redovisning av den 
extraordinära händelse som inträffat och händelsens förlopp. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 
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7 § Sammansättning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och sex ersättare. I de fall 
Borgholms Energi AB´s verksamhet menligt berörs av den extraordinära 
händelsen, så kan ordföranden, eller vid dennes frånvaro, vice ordföranden 
i bolagets styrelse adjungeras att ingå i krisledningsnämnden. 
Krisledningsnämnden ska kunna organisera sitt arbete under en längre 
tidsperiod genom så kallad skiftgång när den extraordinära händelsen 
kräver detta.
 
8 § Tjänstemannaledning vid extraordinär händelse 
Vid en extraordinär händelse så är kommunens ledningsgrupp högsta 
tjänstmannaledning. Kommunchefens formella mandat är proportionellt mot 
den omfattning som krisledningsnämnden har övertagit övriga nämnders 
ansvarsområde. Under ledningsgruppen finns ett särskilt ledningsstöd som 
leds av en chef för ledningsstödet. Både ledningsgrupp och ledningsstöd 
ska kunna organisera sitt arbete under en längre tidsperiod genom så kallad 
skiftgång när den extraordinära händelsen kräver detta. 
Vid extraordinär händelse beslutar krisledningsnämnden när ledningsstödet 
ska aktiveras. 

Övriga arbetsuppgifter

9 § Bistånd (SFS 2002:833)
Krisledningsnämnden har rätt att begära eller få begäran om hjälp av annan 
kommun vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. För utförd 
hjälp har den hjälpande kommunen rätt till skälig ersättning.
I Kalmar län har ett särskilt avtal träffats om ”Krissamverkan i Kalmar län”. 
Innebörden av avtalet är att drabbad kommun eller någon annan av 
avtalstecknarna ska kunna avropa hjälp från övriga avtalstecknare. Hjälpen 
ska, om inte annat avtalas, vara utan kostnad för den hjälpta parten.

10 § Ekonomi
Krisledningsnämnden får besluta i frågor som kräver särskilda kostnader 
utanför budget eller innebär att viktiga samhällsfunktioner påverkas menligt. 
Krisledningsnämnden får även besluta om 
- omfördelning av kommunens resurser. 
- förändringar i servicenivåer. 
- att lämna begränsat tillfälligt ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats 
av händelsen, detta stöd är förenat med återbetalningsskyldighet. 

Kostnader för extraordinära händelser ska bokföras på 1100-2752 objekt 
9001. 

11 § Omfördelning av personalresurser 
Krisledningsnämnden får vid extraordinär händelse omfördela 
personalresurser för att trygga krisledningsorganisationens arbete och 
utförande av samhällsviktig verksamhet. 

12 § Sammanträden 
Vid extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter via 
telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. 
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut ska detta göras skriftligt. 
I övrigt gäller Kommunallagens §§ om ersättares tjänstgöring. 
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13 § Närvarorätt 
Vid krisledningsnämndens sammanträde får, om inte nämnden för särskilt 
fall beslutar annat, ledningsgruppen samt chefen för ledningsstödet närvara 
med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde. 
Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess bör dock endast 
kommunchefen, berörd ansvarig tjänsteman och föredragande tjänsteman 
närvara. 

14 § Undertecknande av handlingar 
Utfärdade handlingar undertecknas av ordföranden i krisledningsnämnden, 
eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden eller andre vice 
ordföranden, samt kommunchefen eller annan tjänsteman som 
krisledningsnämnden bestämmer. 
-------------------------------
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 188

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 Dnr 2019/176 253 KS

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
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.

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 

Dagens sammanträde
Vid sammanträdet noteras att värdering av maken ska göras innan försäljnigen ge-
nomförs. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploatering för värdering

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 199

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 199 Dnr 2019/72 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
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. 

Kommunledningskontorets 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 kommuninnevånarna. I en fråga som har 
debatterats i en valrörelse är förutsättningarna för att kommunfullmäktiges syn fak-
tiskt överensstämmer med de röstberättiga 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 kommun rösta, och om inte, hur ska de 
som får rösta avgränsas? De demokratiskt valda representanterna för kommunin-
vånarna i kommunfullmäktige torde vara bäst skickade för att avgöra denna typ av 
sakfråga. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 200

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 Dnr 2019/73 109 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
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.

Kommunledningskontorets 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
Kommunstyrelsen

______________
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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
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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

88



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
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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
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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
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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

92
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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

Sidan  2 av 5

93



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

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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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

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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Begagnande av allmän plats
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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 

97



§ 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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