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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 151 Ändrad dagordning 3

§ 152 Intresseanmälan etablering av kriminalvårdsanstalt 2019/221 106 4

§ 153 Antagande av ny samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun 2019/194 214 5 - 6

§ 154 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av 
delegationsbeslut

2019/11 002 7

§ 155 Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av 
folkomröstningsresultatet

2019/146 106 8

§ 156 Delårsrapport 2019 2018/128 041 9

§ 157 Budgetuppföljning september 2019 2019/8 042 10 - 12

§ 158 Återrapportering åtgärdsplan/effektivisering kommunstyrelsens 
verksamhetsområde

2019/8 042 13 - 14

§ 159 Utökad budgetram 2020-2023 för utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020 

2019/69 041 15 - 17

§ 160 Verksamhetsplan med budget 2020 kommunstyrelsens 
verksamhetsområde (Internbudget)

2019/69 041 18

§ 161 Återförande av den skattefinansierade verksamheten 2018/58 001 19 - 21

§ 162 Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun; antagande 2018/279 298 22 - 23

§ 163 Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025 2019/150 409 24

§ 164 Reviderade  allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms 
kommun

2019/165 003 25 - 26

§ 165 Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter 2015/36 214 27

§ 166 Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67 2019/196 253 28

§ 167 Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen 2018/274 049 29 - 30

§ 168 Medborgarförslag (Johanna L Sohlström) -  anordna en gång- och 
cykelväg längs väg 136 i elledningsstråket mellan avfarten Stora Rör 
och Rälla 

2019/88 008 31

§ 169 Motion (Per Lublin ÖP) - tillhandahålla gratis påsar till hushållen för 
vanligt avfall 

2019/71 109 32 - 33

§ 170 Sammanträdestider  2020 2019/198 006 34

§ 171 Meddelanden och delegationsbeslut 2019/10 002 35
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151

Ändrad dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändrad dagordning. 

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga godkänner kommunstyrelsen följande extraärende:
Intresseanmälan etablering av kriminalvårdsanläggning i kommunen.

_____________
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§ 152 Dnr 2019/221 106 KS

Intresseanmälan etablering av kriminalvårdsanstalt

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna in intresseanmälan för etablering av kriminalvårdsanstalt i kommunen. 

Dagens sammanträde
Ordföranden Ilko Corkovic (S) informerar om möjlighet att lämna intresseanmälan 
för etablering av kriminalvårdsanstalt i kommunen. Ett inlämnande skulle harmonie-
ra med tidigare bifallna motioner med förslag att aktivt verka för att få en kriminal-
vårdsanstalt till kommunen.  

Skickas till
Kriminalvården

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2019/194 214 KS

Antagande av ny samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ny samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun.

Det noteras att
- initiering, planprioritering och yttrande över detaljplaner är delegerat till kom-

munstyrelsens arbetsutskott. 
- processen även stämmer vid privata detaljplaner, dock är kommunen då inte 

med i genomförandefasen.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har identifierat ett behov i samhällsbyggnadsprocessen att skapa 
struktur och tydlighet i de olika stegen processen utgör. Att ta fram byggklar mark 
är en tidskrävande och en ofta lång process. Det fordras tydlighet och struktur från 
uppstart till slutförande och uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen. Det un-
derlättar arbetet för samtliga inblandade tjänstemän och skapar en större tydlighet 
för kommuninvånare och beslutsfattare.

Startfasen består av: Start-PM med syfte och mål, översiktlig tidplan, kostnadspos-
ter per delprojekt, finansiering/eventuella avtal, riskanalys avsatt tid/konsekvenser/ 
resultat mål. Projektplanen består av organisation/bemanning, ansvarsfördelning, 
budget, tidplan, riskanalys, kommunikationsplan. 

Produktionsfasen består av: Avstämnings-PM med uppföljning av Start-PM, föränd-
ringar inklusive motiveringar, tidplan, kostnadsuppföljning, uppföljning riskanalys.

Avslutningsfasen består slutligen av: slutredovisning med uppföljning mot Start-PM 
och avstämnings-PM, förändringar med motivering, ekonomiskt utfall, utfall tidplan, 
beslut om att projektet avslutas. 

Beslutsunderlag
Illustration av de olika stegen i föreslagen samhällsbyggnadsprocessen.
Tjänsteskrivelse 2019-09-23.
Gällande delegationsordning där initiering av detaljplaner beslutas av kommunsty-
relsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 225 med förslag att godkänna pro-
cessen.
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Dagens sammanträde
Tillväxtchef Anders Magnusson redogör för processen och vikten att kommunen är 
med i processen även när privata intressenter tar fram detaljplan.  

Skickas till
Tillväxtavdelningen
Plan- och byggenheten

______________
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§ 154 Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av dele-
gationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och verkställighet med 
godkännande till handlingarna. 
Ärendebeskrivning
Kommunchef Jens Odevall informerar om och redovisar att:
- återförande av den skattefinansierade verksamheten. Tidig information till med-

arbetarna av kommunchef och VD. 
- Åkerboskolan. Har ännu inte fått besked från försäkringsbolaget men;

- Troligtvis rivning av kvarstående två klassrum
- Värmepump kommer att installeras i Biblioteket
- Möte med arbetsgruppen i veckan för att färdigställa funktionsprogrammet för 
  vidare beslut av styrgrupp osv. 

- nytt SÄBO på Ekbackaområdet. Beräkning med hjälp av konsult att bygga i egen 
regi är färdig. Beslut fattat om uppdrag till plan- och bygg att upprätta detaljplan.

- Stort behov av LSS-boende. Diskussion om markanvisning med lokala entrepre-
nörer om byggnation av hyreslägenheter kombinerat med lägenheter för LSS.

- EU-bidrag är sökt för Investeringar för rekreation och turism (landsbygdspro-
grammet) efter signal att länsstyrelsen har cirka 2 mkr att fördela (60% i bidrag). 
Ansökan avser medfinansiering om 4,7 mkr för grillplatser, toaletter vid Sjöstugan 
och Högby fyr, utegym, skatepark, parkeringsplatser Sjöstugans badplats inklu-
sive elladdstolpe och ”Big Bellys”.

- förslag till dropin-vigslar 2020 - Öland spirar 2020-05-09 på slottet och Motorda-
gen 2020-05-23 (Drive in-vigslar). Vigslar kommer kunna bokas via e-tjänst därför 
viktigt att vigselförrättarna redan i januari anmäler när de kan/har förhinder då 
detta läggs i digital kalender.

- telefoni – 26 % bortfall (andel av samtal som inte besvaras). Inte ok så nu görs 
mätningar per enhet för att rätt åtgärder ska vidtas.

- kommunens ranking i Svenskt Näringslivs mätning. Kommunen hamnar på plats 
261, målet är att komma topp 50 år 2022. 

- Öland fått högsta betyget i nationella undersökningen Semestra i Sverige 2019.
- Borgholm blev Bästa Skolkommun i länet vid lärarförbundets undersökning.
- rekrytering utbildningschef/skolchef. 18 sökande och 5 intervjuer har hållits. Nu 

väljs slutkandidat(er) ut för vidare tester och intervjuer med ledningsgrupp och 
politik. Därefter träff med och beslut i kommunstyrelsen.

- Ölands utbildningscentrum (tidigare Ölands gymnasium) släpper delar av sina lo-
kaler vid årsskiftet vilket möjliggör att en eller två avdelningar flyttas från stadshu-
set och att arbetsmiljöproblemen därmed upphör.

- Nytt Intranät – insidan https://insidan.borgholm.se.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om möte med Liljas med anledning av be-
skedet att de lägger ner sin verksamhet i kommunen. Kommunledningen påtalade 
vikten av att åtminstone ha verkstaden kvar.

______________
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§ 155 Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkom-
röstningsresultatet

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet behandlas under sammanträdet i novem-
ber eller december. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-06-11 § 159 åt kommunchef Jens 
Odevall
- att i samråd med kommunchefen i Mörbylånga kommun se över samarbetsmöj-

ligheter och möjliga samarbets- och samverkansområden.
- att dels utifrån kommunens organisation och dels utifrån medborgarperspektiv ta 

fram de mest naturliga och enklaste områdena med störst behov, mest effek-
tiviseringsvinster, kapacitetsökning och kompetens

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-06-11 § 159.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 237 konstaterar att återrapportering 
sker direkt till kommunstyrelsen efter samråd med kommunchefen i Mörbylånga 
kommun.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om arbetet med ökad samverkan. Det har i 
ledningsgrupperna diskuterats olika samarbets- och samverkansmöjligheter och om 
dessa då ska läggas inom Ölands Kommunalförbund, i gemensam nämnd eller i bo-
lag.  

Kommuncheferna kommer att skriva fram samarbetsförslag utifrån kapacitet/kvalitet, 
effektivitet och kompetensförsörjning inom olika prioriterade områden och förslag till 
övergripande samverkansförslag till KS-församlingarna. Behandlas i kommunstyrel-
sen i november eller december. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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§ 156 Dnr 2018/128 041 KS

Delårsrapport 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för granskning.

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2019. 

Ärendebeskrivning
Resultatet för kommunen är +19,0 mkr. (Årsprognos +21,0 mkr). 

● Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -4,9 mkr. (Årsprognos -0,4 
mkr). 

● Investeringar till och med augusti uppgår till 56,7 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr).
● Likvida medel 30,3 mkr. (Årsprognos 32,6 mkr). 
● Budgetavvikelsen totalt efter augusti är +15,3 mkr. 
● Nämndernas totala budgetavvikelse är -4,9 mkr och finansförvaltningen +20,2 

mkr. 

De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensam-
kommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr. 

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

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-10-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 251 med förslag att godkänna. 

Dagens sammanträde
Controller Mattias Sundman redovisar upprättat delårsbokslut. 

Skickas till
Revisorerna
Kommunfullmäktige

______________
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§ 157 Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning september 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt HR-chefen att göra analys och ge förslag på åtgärder för att mins-

ka sjukskrivningstalet för redovisning till nästa kommunstyrelsesammanträde.  

att i övrigt lägga budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter september 2019.

 Resultatet för kommunen är +10,6 mkr. (Årsprognos +20,4 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +8,2 mkr. (Årsprognos +18,5 

mkr)
 Investeringar 60,9 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr)
 Likvida medel 27,3 mkr. (Årsprognos 31,9 mkr)

Resultatet till och med september är exklusive förändring av semesterlöneskuld 
och beräknas endast att belasta årsprognosen med -0,5 mkr.

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

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

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen september 2019.

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 

 Inom kommunstyrelsen kommer följande åtgärder att genomföras:
 Hyresintäkter för hyreshus i Rälla avseende september-december.
 Uppväxlingsprojekt
 Ungdomsråd
 Utsmyckning grönområden
 Grafisk profil/hemsida
 Lägre kostnader för annonsering vid rekrytering
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Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovi-
sas hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att 
verkställas alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår 
och redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu 
inte verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till augusti.

 

Individ- och familjeomsor-
gen

Summa effektivisering (kr) Hur långt har effektivise-
ringarna verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och 
familjeomsorgen 3 302 882 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 3 302 882

Uppsägning av avtal Mark-
gatan 259 060 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 259 060

Tomhyror Markgatan och 
Äpplerum 121 972 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 121 972

Få ut individer i självförsörj-
ning i stället för försörjnings-
stöd

3 600 000
Kostnaden för antalet nya 
individer överstiger kostnad 
för antalet i självförsörjning

- 95 000

Digitalisering av ansökan för 
försörjningsstöd 656 307 Ej verkställd, startdatum 

oklart 0

Översyn externa placerings-
kostnader 1 885 720 Pågående, helårseffekt, 

ingår i budget 2019 963 550

Översyn av egna familje-
hem 504 800 Pågående, helårseffekt, 

ingår i budget 2019 798 207

Avsluta sociala kontrakt 86 600 Pågående helårseffekt ingår 
i budget 2019 0

Effektivisering: 10 417 341 5 350 671

Omsorgen om funktions-
nedsatta

Uppsägning av avtal med 
Äpplerum 156 000 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 156 000

Samlokalisera Daglig 
verksamhet 169 379 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 169 379

Uppsägning av hyresavtal 
på Cikorian 240 000 Kommer ej verkställas 0

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

budget 2019 202 412

Hemtagning/avslut extern 
placering 190630 1 525 153

Förlängd med 61 dagar ( 
518 500 kr), ingår i budget 
2019

1 006 653

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

Uppsägning av tidningspre-
numerationer 41 000 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 41 000

Effektivisering: 6 133 943 5 375 443

Äldreomsorgen

Budget i balans inom 
hemtjänsten (baserat på 
behovet)

2 000 000 verkställt på helår, ingår i 
budget 2019 2 000 000

Särskilt boende anpassar till 
bemanningsnyckel 1 700 000

verkställt på helår, ingår i 
budget 2019 (prognos +2 
927 000 kr)

4 627 000

Sjuksköterskor inför flex-
klocka 250 000 Ej visat utfall 0
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Ökade intäkter för omsorgs-
avgifter 1 020 000 Pågående, verkställt på 

helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 Verksamheten har anlitat 
sommarvikarier 0

Effektivisering: 4 970 000 6 719 000

Övergripande socialför-
valtningen

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

321 313

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

ej färdigställd 0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, effekt på 
helår 0

Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1 000 000
Verkställs på helår, jan-juli 
minskning med 0,2 % ( 200 
000 kr)

200 000

Effektivisering: 1 736 313 821 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen (kr) 23 257 596 17 966 426

Utbildningsnämndens åtgärder som presenterats i månadsuppföljning per maj 
och juli är fortsatt aktuella. Då gjordes översyn av bemanning på förvaltningens oli-
ka enheter och en anpassning av denna för att nå en budget i balans.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar att sjukskrivningstalet bör analyseras.

På fråga konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget 
att analysera sjukskrivningstalet.  

Skickas till
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 158 Dnr 2019/8 042 KS

Återrapportering åtgärdsplan/effektivisering kommunstyrelsens verk-
samhetsområde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att månatlig uppföljning av bokningsbara bilar; antal, beläggning och kostnad ska 

redovisas i samband med budgetuppföljning. 
att i övrigt lägga återrapportering med beaktande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-06-25 § 108 åt kommunchefen
- att ta fram åtgärdsplan gällande kommunstyrelsens verksamhetsområde för att 

få kommunstyrelsens budget i balans. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 108.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 238 med beslut
- att till kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisa konsekvensen av att 

spara ytterligare 1,2 mkr inom verksamhetsområdet.
- att redovisa åtgärdsplan för effektiviseringar under 2020.
- att redovisa uppföljning av bokningsbara bilar; antal, beläggning och kostnad. 

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall redovisar att förslag på åtgärdsplan och konsekvens 
hanteras i budgetuppföljning för kommunstyrelsen som behandlas i annat ärende. 

I dagsläget kvarstår ett överskridande om 1,2 mkr mot tidigare 2,1 mkr då effektivi-
seringskravet  beslutades. Vidare informeras om svårigheten att under så kort tid 
som återstår av budgetåret hitta åtgärder som resulterar i en budget i balans. 

Tjänstemännen arbetar med tre parallella processer under hösten; budget i balans 
2019, internbudget 2020, budget 2021. Att hitta åtgärder som ger fullgott resultat un-
der året ses inte som möjligt. Däremot har man i arbetet med internbudget 2020 gått 
igenom budgetposterna i syfte att få balans i budgeten.

Utifrån redovisningen av bokningsbara bilar konstateras att:

I bokningssystemet för kommunbilar finns det idag sju bilar som inte är knutna till 
specifika verksamheter, dessa går att boka av kommunanställda för resor i tjäns-
ten. Alla bilar utom KFR 296 är placerade i Borgholm, KFR 296 är placerad på 
Åkerboskolan. YOJ 489 är en eldriven bil och resterande drivs med diesel. 

Nedan framgår vilken månadskostnad de har vad gäller leasing kostnader för 
bland annat bränsle och service tillkommer. Bilarna används nästan uteslutande på 
dagtid, därav är beläggningen nedan beräknad mellan klockan 06:00 och 18:00. 
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Det finns idag rutiner kring användandet av de bokningsbara bilarna dock saknas 
rutiner kring vilka typer av resor bilarna ska användas till. 

Nedan följer en överblick av de bokningar som gjorts under en vecka i september. 
Blåmarkerade bokningar är bilar i Borgholm, grönmarkerad bil är den som är place-
rad i Löttorp. Ingen av bilarna var bokade under helgen. 

 

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 159 Dnr 2019/69 041 KS

Utökad budgetram 2020-2023 för utbildningsnämnden och kommunsty-
relsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att under förutsättning av att riksdagen godkänner förslaget om justering av kost-

nadsutjämningen, satsa del av de extra miljoner som kommer kommunen 
till del, på välfärden enligt följande:

-  Kommunstyrelsens ram ökas med 1 750 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr som extra stimulans för införande av heltid som norm vilket in
  nebär att kommunen totalt avsätter 3 000 tkr för ändamålet från och 
  med år 2020.
- 250 tkr för att kunna fortsätta med sommarkortet för våra ungdomar.

- Utbildningsnämndens ram utökas med 2 000 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr för tilläggsbeloppet (extra stöd och resurser).
- 500 tkr för kompensation av ökade kostnader för skolskjutsar.

Ärendebeskrivning
I skrivelse föreslår den politiska majoriteten genom Ilko Corkovic (S), Staffan
Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) att kommunfullmäktige, under förutsättning av 
att riksdagen godkänner förslaget om justering av kostnadsutjämningen, beslutar att 
en del av dessa extra miljoner satsas på välfärden enligt följande:

- Kommunstyrelsens ram ökas med 1 750 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr som extra stimulans för införande av heltid som norm vilket innebär 
   att kommunen totalt avsätter 3 000 tkr för ändamålet från och med år 2020.
- 250 tkr för att kunna fortsätta med sommarkortet för våra ungdomar.

- Utbildningsnämndens ram utökas med 2 000 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr för tilläggsbeloppet (extra stöd och resurser).
- 500 tkr för kompensation av ökade kostnader för skolskjutsar.

Av skrivelsen framgår att Regeringen under hösten har föreslagit en justering av 
kostnadsutjämningen för kommuner och regioner. Förslaget avser den del av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som rör kostnadsutjämning mellan kom-
muner respektive mellan regioner och syftar till att systemet för kostnadsutjämning 
även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna 
och för landstingen. 

För Borgholms kommun innebär förslaget ett tillskott om cirka 6,8 mkr för 2020 jäm-
fört med när kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna i juni må-
nad. Detta innebär att det budgeterade resultatet under budgetperioden uppgår till:
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2020 2021 2022 2023

Beslutat resultat 22 651 tkr 20 566 tkr 16 336 tkr 14 028 tkr

Nytt resultat 23 176 tkr 23 821 tkr 21 797 tkr 18 309 tkr

Differens 525 tkr 3 255 tkr 5 456 tkr 4 281 tkr

Beslutsunderlag
Skrivelse från politiska majoriteten.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att ärendet om användning av utökad budgetram skickas 
till budgetberedningen så att även oppositionen har möjlighet att vara med i proces-
sen, samt att ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i november inför beslut i kom-
munfullmäktige i december. 

Annette Hemlin (FÖL) och Lars Lindqvist (SD) stöder van Luijns yrkande. 

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till skrivelsen från politiska majoriteten.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till skrivelsen och yr-
kande att ärendet skickas till budgetberedning, vilka ska ställas under proposition. 

Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Larssons 
yrkande att bifalla skrivelsen.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller skrivelsen röstar ja. 
Den som stöder van Luijns yrkanden röstar nej.

Vid omröstningen avges följande röster

Ja – 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Lars Lindqvist (SD)
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)
Manar Tlas (S) Marcel van Luijn (M)
Ulrika Lindh (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)

Därmed är skrivelsen bifallen

Reservation
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) (BILAGA 1)
Torbjörn Johansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL) (BILAGA 2)
Lars Lindqvist (SD) (BILAGA 3)
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Skickas till
Kommunfullmäktige 

______________
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§ 160 Dnr 2019/69 041 KS

Verksamhetsplan med budget 2020 kommunstyrelsens verksamhets-
område (Internbudget)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 

2021-2023.

Ärendebeskrivning
I verksamhetsplanen presenteras kommunstyrelsens förändringar mellan året, in-
ternbudget, verksamhetsinvesteringar, styrmodell och mål, kommunstyrelsens tan-
kar om framtiden, intern styrning och kontroll.

Kommunstyrelsens ram inför 2020 är 163 516 tkr. I ramen ingår prioriteringar på 
7 400 tkr avseende gata, park, handläggare ny tobakslag, gymnasieförbundet, väg-
bidrag, satsningar inom äldreomsorg, strategiskt markförvärv, räddningstjänst. Ef-
fektiviseringar är utdelning Borgholm Energi AB samt hyresavtal Ölands utbild-
ningscentrum  (Ölands gymnasium). Effektiviseringar för att ha en budget i balans 
inför 2020 presenteras i verksamhetsplanen. 

Inom styrmodell och mål utgår nämndens mål och nyckeltal från styrmodellen inför 
2019 men en del av nyckeltalen uppdaterade efter diskussion i kommunlednings-
förvaltningens ledningsgrupp. Nämndens mål avseende nå topp 3 samt tillhöra de 
50 bästa inom det lokala företagsklimatet är inför 2020 i hopslaget till ett mål då ak-
tiviteter för att uppnå målet är samma.

Den övergripande planen för intern styrning och kontroll har arbetats fram av en ar-
betsgrupp med representanter från respektive förvaltning samt stödfunktionen inom 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023.
Tjänsteskrivelse 2019-10-15 med förslag att godkänna internbudgeten.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 161 Dnr 2018/58 001 KS

Återförande av den skattefinansierade verksamheten

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att återföra den skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB; 

gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 inför vidare politiska 
beslut beslutat
- uppdra åt kommunchefen att

- lägga fram förslag på lämplig organisering inom kommunledningsförvalt-
ningen för verksamheterna som ska återföras. 

- se över kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv och bolagsordning 
samt övriga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen.

- uppdra till ekonomichefen att
- utreda de ekonomiska förutsättningarna (maskiner och inventarier) för åter-

förandet inför vidare politiska beslut. 

Dessa uppdrag behandlas av kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 1 januari 2003 övergick de skattefinansierade verksamheterna gata, park, kost, 
städ och fastighetsförvaltning, samt de taxefinansierade verksamheterna VA och 
renhållning, från den kommunala förvaltningsformen till Borgholm Energi AB. 

År 2011 lämnades en motion om en återföring av de skattefinansierade verksamhe-
terna gata, park, kost, städ och fastighetsförvaltning till Borgholms kommun. Kom-
munfullmäktige beslutade i april 2012 att återföra motionen till demokratiberednings-
gruppen. I september 2013 meddelade demokratiberedningsgruppen resursbrist och 
överlämnar motionen till kommunstyrelsen utan utredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013 att ”låta utreda fördelar och 
nackdelar, samt möjligheter och konsekvenser av ett återförande av teknisk service 
till kommunen avseende de skattefinansierade verksamheterna gata/park, hamnar, 
kost, städ och fastighetsförvaltning”. Utredningen som genomfördes av PCW återap-
porterades till kommunfullmäktige (KF § 27 2014) och motionen avslogs i anslutning 
till återrapporteringen (KF § 28 2014).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade härefter (Ksau § 302 2016) att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla organisationsutredning för kommunled-
ningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. 2017-02-06  § 51 be-
slutade arbetsutskottet:
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”Att godkänna att en extern utredare anlitas för att se över den skattefinansierade 
verksamheten i Borgholm Energi AB:s regi i enlighet med kommunchefens skrivel-
se. Verkställs av kommunchefen.

Att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande och bolagets 
ordförande för att underlätta utredningen och förankringsprocessen i kommunstyrel-
sen och i Borgholm Energi AB.

Att översynen ska presenteras senast under april månad så att eventuella organisa-
toriska förändringar som föreslås kan prövas och beslutas i god tid före 2018 års 
val.”

Utredningen presenterades där huvudförslaget var att återföra den skattefinansiera-
de verksamheten till kommunen. Något beslut fattades emellertid inte utan frågan är 
allt jämt vilande. 

Under våren 2019 har förvaltningen och bolagets ledning kommit överens om att 
hamnverksamheten bättre hanteras av kommunen som äger och förvaltar hamnar-
na. Hamnkaptenernas arbetsledning sköts via kommunledningsförvaltningens till-
växtenhet. 

Nuläge
Den tekniska servicen organiseras av BEAB, förutom fastighetsförvaltning av fastig-
heter för kommunens egna verksamheter och fritidsanläggningar som hanteras av 
ekonomi- och fastighetsavdelningen. BEAB:s verksamhet kan något förenklat delas 
in i tre inriktningar:

- Kommersiell verksamhet genom Borgholm Energi Elnät AB.
- Taxefinansierad verksamhet som hanterar VA-kollektivet och avfallskollektivet.
- Skattefinansierad verksamhet i en utförarorganisation som hanterar gata/park, 

lokalvård, måltidsverksamhet, transport och omlastning i en utförarorganisation 
där främst kommunstyrelsen och kommunens nämnder är beställare genom leve-
ransavtal.   

Totalt beräknas de skattefinansierade verksamheterna omfatta cirka 60 tjänster.

Ett antal utredningar har skett av bolaget vad gäller den skattefinansierade verksam-
heten som för närvarande bereds av kommunledningsförvaltningen, till exempel hur 
ska kommunens hamnar ska utvecklas och drivas samt badplatsutredningen.

Borgholm Energi har vid möte 2019-09-11 informerats att VD:s ambition är att alla 
skattefinansierade verksamheter överförs till kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-30 med förslag att återföra skattefinansierade verksamhe-
ten till kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01- § 236 med förslag till beslut i kom-
munfullmäktige samt uppdrag inför vidare politiska beslut. 
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Bedömning
Vad gäller den skattefinansierade verksamheten så tenderar diskussionerna om hur 
denna ska skötas ta orimligt mycket tid och onödiga administrativa resurser läggs på 
kontroll istället för att optimera verksamheten och få ut mesta möjliga av våra ge-
mensamma skattemedel. 

Det finns fortfarande oklarheter mellan beställarroll och utförarroll vilket förstärker 
bilden av att organisationen inte är optimal för den lilla kommunen. Detta gäller så-
väl den politiska styrningen av verksamheten som tjänstemannaorganisationen med 
styrning, ledning och administration. Särskilt gäller detta avseende verksamheten in-
om gata, park och hamnar där frågorna av ren utförarart allt som oftast hamnar på 
den politiska dagordningen eller på de högsta tjänstemännen då kommunen saknar 
en kompetent beställarfunktion. 

Vidare har kommunkoncernen inte råd att ha en kultur där vi pratar om ”vi och dom” 
mellan olika verksamheter, utan fokus måste istället läggas på att få ihop våra sam-
lade resurser i en så effektiv och operativ organisation som möjligt.

Att placera de skattefinansierade verksamheterna inom kommunstyrelsens förvalt-
ning ger en större tydlighet i ansvaret för den politiska och ekonomiska målstyrning-
en. Förvaltningsformen underlättar också prioritering mellan olika kommunala verk-
samheter. Någon ny förvaltning eller politisk påbyggnad rekommenderas inte med 
hänvisning till vad som redovisisats ovan. 

Det bör även finnas samordningsvinster och möjligheter till bättre resursutnyttjande 
för andra delar som bedrivs av kommunen och/eller av dess bolag. Här borde dels 
direkta effektiviseringsvinster kunna hämtas genom att samla resurserna i en ge-
mensam organisation dels minskad sårbarhet då skalfördelar finns genom samorga-
nisering.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 162 Dnr 2018/279 298 KS

Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun; antagande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet presenteras upprättat förslag till lokalförsörjningsplan efter inar-
betande av inkomna synpunkter.  

Av förslaget framgår syfte och förutsättning med planen, ansvarsfördelning/roller, 
direktiv för kommunens lokalinnehav, lokalresursplanering, investeringsprocess, 
utvecklingsområden samt föreslagna objekt, åtgärder och tidplan för perioden 2020-
2025. Till planen finns även bilagor som objektlista teknisk status, behov av åtgärder 
– verksamhetslokaler och gränsdragningslista vad verksamheten och fastighetsav-
delningen ansvarar för.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att
● ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
● ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
● ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

kommunens verksamheter.
● förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.

Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstrate-
gi för Borgholms kommun vari framgår att
◦ som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
◦ fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
◦ lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
◦ verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lo-

kal lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras. 
◦ investera och underhålla med egen finansiering.
◦ ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
◦ ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
◦ åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och bud-

getprocessen.
◦ ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transperens.
◦ införa internhyresmodell under 2018.

Målet för lokalförsörjningsplanen är att kommunen ska ha balans mellan innehav 
och nyttjande av fastigheter, lokaler, bostäder inom givna ekonomiska ramar. 

Lokalförsörjningsplanen tydliggör att
- kommunstyrelsen ansvarar för beslut gällande ny-, till- och ombyggnation inom 

beslutad budget.
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- ekonomi- och fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning, planering, upplå-
telse.

- förvaltningarna ansvarar för anmälan och begäran om förändrade behov; lokal-
förändringar, inventarier och anpassningar. 

Nedanstående planeringsprocess används vid all begäran om förändrade lokalbe-
hov. 

Det bör särskilt noteras att:
- varje begäran om förändrade lokalbehov stäms av mot antagen fastighetsstrategi 

och lokalförsörjningsplanen. 
- varje projekt behandlas politiskt, dels som projekt i investeringsbudget och dels 

för anvisning av medel i kommunstyrelsen efter begäran från nämnden. 
- lokalförsörjningsplanen visar arbetsgången.
- bilagorna förändras utifrån begäran och beslut om förändrade lokalbehov.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 § 342 uppdrag till fastighetsavdel-
ningen att ta fram en lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 154 godkänner framtagen tidplan 
och remitterar förslaget till berörda förvaltningar.
Förslag till lokalförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 255 med förslag. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M) och Lars Lindqvist (SD) yrkar 
bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Förvaltningarna
Fastighetsavdelningen
______________
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§ 163 Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta energi- och klimatstrategi med föreslagna ändringar.
att kommunen ska arbeta efter föreslagen energi- och klimatstrategi.
att fortsätta arbetet med en handlingsplan till strategin som även kopplar till na-

tionella och regionala energi- och klimatmål.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har en energi- och klimatstrategi för åren 2010-2014. För att 
svara upp mot nationella och regionala mål behöver kommunen anta en ny energi-
strategi.

Beslutsunderlag
Utkast till energi- och klimatstrategi.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-09-18 med förslag på ny energi- och kli-
matstrategi.

Bedömning
En strategi ska vara kortfattad, hålla över tid och kunna kommuniceras med med-
borgare och företag i kommunen. Förslaget till strategi är framtaget enligt dessa 
principer. Strategin har starka formuleringar om kommunens åtaganden kopplade till 
nationella och regionala energi- och klimatmål. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att
- tredje stycket under arbetssätt ska ändras till: Vid nya verksamheter eller bygg-

nation i kommunen ska den bästa tillgängliga tekniken, med hänsyn tagen till de 
ekonomiska förutsättningarna, användas för att minimera energianvändningen 
och minska klimatpåverkan.

- sista meningen i första stycket under Särskilda utmaningar ska ändras till: Kom-
munen ska verka för en ökad tillgänglighet till fossilfria drivmedel i kommunen, 
liksom för en bättre cykelmiljö.  

På fråga från ordföranden konstateras att kommunstyrelsen ställer sig bakom änd-
ringsyrkandena. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 164 Dnr 2019/165 003 KS

Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kom-
mun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Kommuner får meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Borg-
holms kommuns lokala ordningsföreskrifter reviderades senast 2015, och antogs 
av kommunfullmäktige 2015-05-18 § 78. Bland annat den nya lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter som begränsar rökning utomhus ger anledning 
att revidera de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-05. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 196 med förslag att anta föreskrif-
terna.

Bedömning
I den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter finns vissa begräns-
ningar av var och hur man får röka utomhus. I vissa avseenden måste lagen tolkas, 
och miljö- och byggnadsnämnden valde i beslut 2019-06-27 § 123 att tolka lagen 
som att rökning inte är tillåten på gågator under gågatuperiod. För att förtydliga vad 
som verkligen gäller i Borgholms kommun behöver detta skrivas in i de lokala ord-
ningsföreskrifterna. Därför föreslås en ny paragraf 12 i de lokala ordningsföreskrif-
terna.

Det har dessutom kommit synpunkter från allmänheten till kommunen om otydlig-
heter i var hundar får bada under sommarsäsongen. Även här föreslås ett förtydli-
gande i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Sedan de nu gällande föreskrifterna antogs har vissa förhållanden ändrats. Sådana 
saker har korrigerats i det reviderade förslaget, och dessa ändringar finns markera-
de. Numreringen av paragraferna förändras efter den nya paragraf 12. I nya para-
graf 15 (camping) och 20 (fyrverkerier) föreslås förändringar som påverkar sakin-
nehållet i föreskrifterna. Även dessa är markerade. 

I det reviderade förslaget är dessutom alla förkortningar borttagna och några rent 
språkliga rättningar gjorda. Dessa finns inte markerade i dokumentet.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget till reviderade ordningsföreskrifter är främst att före-
skrifterna anpassas till förändrad lagstiftning och i övrigt ändrade förhållanden. Vis-
sa saker är förtydligade, och några saker har ändrats i syfte att göra föreskrifterna 
mera allmänna så att eventuella förändringar i till exempel kommunens organisa-
tion inte ska påverka föreskrifterna. Förändringarna i sak är relativt små, men för-
hoppningsvis kommer förslaget att leda till ökad tydlighet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 165 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta detaljplan för Solberga 3:1 med flera fastigheter; Solbergamarken.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-09-25 § 178 kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtanden.

Syftet med en ny detaljplan är att dels möjliggöra bostadsbebyggelse i området 
samt dels att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planom-
rådet.

För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 
3:1 och Tings Ene 1:14. Detaljplanen för fastigheten Tings Ene1:14 fastställdes 
1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 1987. Marken, som i det nya detalj-
planeförslaget möjliggörs för Bostadsbebyggelse, är i de gamla planerna planlagd 
för ”park eller plantering med gång och cykelväg”.

Då området ligger i ett strandnära läge, i närhet av våtmarksområde, inom mark där 
geotekniska förhållanden kräver påtagliga insatser och inom område med höga na-
turvärden har detaljplanearbetet krävt att tio olika utredningar upprättats, inklusive 
en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa finns med som underlag för beslut.

Inom planområdet ska dagvattendammar och groddammar anläggas. Kostnaden för 
anläggandet av dessa dammar fördelas mellan Fastighetsägarna till Solberga 3:1 
och kommunen. Efter anläggande kommer dammarna dock att kräva skötsel vilket 
bekostas av fastighetsägaren som efter fastighetsregleringar blir kommunen.
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande 

Beslutsunderlag
Detaljplan med tillhörande handlingar.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-25 § 178.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 166 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att försälja industritomt om cirka 4 000 kvm av Löttorp 3:67 till Björn Silver-

strands Entreprenad för 160 000 kronor plus förrättningskostnader.

Ärendebeskrivning
Lokal entreprenör på norra Öland har under flera år önskat köpa en tomt i Löttorp. 
Området är utritat som industrimark i detaljplanen och överensstämmer med den 
verksamhet som entreprenören bedriver. Enligt Borgholms taxor för 2019 är mar-
ken värderad till lägst 40 kr/kvm i områden utanför Borgholm, Rälla och Köpingsvik. 
Rubricerad tomtyta är cirka 4 000 kvm, således 160 000 kronor totalt.

Industritomterna är beskrivna i detaljplanen men ännu inte fastighetsreglerade var-
på beställning till lantmäteriet bör utföras.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Löttorp 3:67, upprättad 2009 samt kartillustration med utpekad tomt.
Tjänsteskrivelse 2019-09-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 229 med förslag att sälja tomten 
samt uppdrag åt tillväxtenheten att fastighetsreglera industritomterna och lägga ut 
kontraktshantering på, genom Borgholms kommun, upphandlad fastighetsmäklare.

Bedömning
Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning. Industrimark är eftersökt i kommunen varpå en fastighets-
reglering bör utföras för att möta efterfrågan.

Konsekvensanalys
I det fall Borgholms kommun har några andra planer för området bör detta utredas 
innan försäljning. I detaljplanen återfinns ytterligare fyra utpekade industritomter 
som bör förrättas och försäljas om Borgholms kommun inte har några andra planer 
för marken.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 167 Dnr 2018/274 049 KS

Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra budgetflytt på 1 500 000 kronor enligt tidigare beslut till projekt 

1206 Yttre hamn Etapp 1 B. Budget tas från: Projekt 1400 infrastruktur

att genomföra budgetflytt för att täcka kostnader för 20 meter förlängning av re-
noveringsprojektet. Budget tas från: 
Projekt 1400 infrastruktur 679 tkr 
Projekt 1409 infrastruktur 116 tkr (avslutat projekt 2018)
Projekt 1410 infrastruktur 147 tkr (avslutat projekt 2018)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 § 55
- att anvisa 3,5 mkr för Etapp 1A ur befintlig investeringsram ”hamnar”.
- att anvisning av medel för Etapp 1B (1,5 mkr) behandlas under hösten efter upp-

följning av återstående medel i budget. 
- att övriga etapper arbetas in i kommande budgetarbete.

Fastighets- och ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse 2019-10-08 ytterli-
gare anvisning av medel till projektet i enlighet med tidigare beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 140 delegation till kommunstyrelsen att prioritera 
inom godkända investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 55.
Tjänsteskrivelse 2019-10-08 med begäran om anvisning av medel.

Bedömning
Projektet pågår enligt plan. Under september månad färdigställdes själva betong-
ytan. De gamla betong- och stenkonstruktionerna revs och återanvändes till stor 
del till att fylla ut den tidigare vattenspegeln väster om tankanläggningen.

En ny 102 meter lång kantbalk med krönsten av granit är monterad, den undre 
stenraden är återvunnen från en tidigare hamnrenovering i Borgholm.

De gamla trä- och betongkonstruktionerna är byggda och renoverade vid olika tid-
punkter under en period av cirka 100 år, de sista 20 metrarna längst i norr så sent 
som 1985 då man skulle starta färjetrafik mellan Borgholm och Bornholm.

Dessa 20 meter såg från början ut att kunna stå kvar men under rivningsarbetets 
gång konstaterades att även denna del hade sådana brister att den var tvungen att 
rivas. I och med detta blev projektet drygt 20 % längre än beräknat och genererar 
därmed en högre kostnad vilket motsvarar cirka 770 000 kronor på etapp 1A och 
300 000 på etapp 1B.
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Projektet ligger väl före tidplan och hela överbyggnaden på land stod klar till skör-
defesten. Därefter påbörjas montering av trädäcket. Staket och räcken kommer att 
monteras under vinter och vår.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 168 Dnr 2019/88 008 KS

Medborgarförslag (Johanna L Sohlström) -  anordna en gång- och cy-
kelväg längs väg 136 i elledningsstråket mellan avfarten Stora Rör och 
Rälla

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget och hänvisa till trafikverkets utbyggnad av 136:an.

Ärendebeskrivning
Johanna L Sohlström föreslår i medborgarförslag 2019-04-03 
- att kommunen på ett lämpligt sätt anordnar en gång- och cykelväg (gärna 

upplyst) vid till exempel elledningsstråket mellan väg 136 strax intill nedfar-
ten mot Stora Rör och med anslutning till skola/affär i Rälla (öster om 136:an har 
jag själv som förslag).

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 70 medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för ställningstagande och beslut. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktigebeslut 2019-04-15 § 70.
Trafikverkets planläggningsbeskrivning Väg 136 Glömminge-Rälla.
Tjänsteskrivelse 2019-02-02 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 211.

Bedömning
Då kommunen inte är markägare för de ytor som elledningstråket går genom måste 
det för att möjliggöra GC-väg köpas in eller arrendera ny mark vilket bli kostsamt. I 
och med att vägen då skulle vara på östra sidan av 136:an skulle ett nytt övergång-
ställe behöva anläggas vid nedfart till Stora Rör. 

Kostnadsmässigt är det inte försvarbart att göra en ny GC-väg på denna sträcka när 
Trafikverket i samband med ombyggnaden av väg 136 mellan sträckan Glömminge 
och Rälla ska anlägga en GC-väg längs med väg 136. Kommunen har framfört vik-
ten av en trygg GC-väg i samrådsmöten och bevakar frågan i de fortsatta kontakter-
na med Trafikverket.

Dagens sammanträde
Det noteras att förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har med-
delat förhinder och valt att inte delta.  

Skickas till
Förslagsställaren
______________
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§ 169 Dnr 2019/71 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - tillhandahålla gratis påsar till hushållen för 
vanligt avfall

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13 
- att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Borgholm Energi att till hushållen 

gratis tillhandahåller påsar av annan färg än grön att användas för det vanliga 
hushållsavfallet som inte är matavfall.

Kommunfullmäktige överlämnar 2019-04-16 § 71 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktige 2019-04-14 § 71.
Tjänsteskrivelse 2019-08-02 med förslag på avslag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08 § 244.

Bedömning
Renhållning och avfallshantering hör till de tjänster som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla enligt lag. Dock ska kommunen ta ut en avgift för avfallshanteringen, 
så att kostnaden för denna belastar de som nyttjar tjänsten. En grov estimering av 
kostnaden för att tillhandahålla gratis påsar för vanligt avfall har gjorts och bedöm-
ningen är att kostnaden skulle motsvara en taxehöjning på minst tre procent inklu-
sive distributionen av påsarna. Bedömningen är att en taxehöjning av den storleks-
ordningen skulle kunna användas bättre än till gratis avfallspåsar.

Plast är dessutom ett ifrågasatt material ur miljösynpunkt. Kommunen har i andra 
sammanhang fattat beslut om ”plastbantning” för att minska plastanvändningen. I 
dagsläget är plastpåsar en förutsättning för den modell som tillämpas för avfalls-
hanteringen, men det finns anledning att studera alternativ snarare än att öka till-
gången på ”gratis” plastpåsar. 

Konsekvensanalys
Det finns många olika önskemål hos medborgarna om hur avfallshanteringen skul-
le kunna göras bättre, annorlunda eller effektivare. Att ”gröna påsar” används felak-
tigt har hittills inte varit ett stort problem. Däremot är avfall som inte alls förpackas i 
påsar ett problem i vissa kärl. Det handlar dock främst om kärl som delvis används 
som ”papperskorgar”. Det finns därför ingen anledning att tro att gratis påsar till 
abonnenter skulle minska det problemet.
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Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 170 Dnr 2019/198 006 KS

Sammanträdestider 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2020; 28 januari, 25 februa-

ri, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 22 september, 20 okto-
ber, 24 november och 15 december. 

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde-
na.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-27.

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2019 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-
visningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2020.

Skickas till
Kommunikatörerna
Registrator

______________
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§ 171 Dnr 2019/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkom-
na meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 4).

______________
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA 
Ärende 6, utökad budgetram 2020-2023 

 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte bereda ärendet i budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-22 började hoppfullt när ordförande Ilko 

Corkovic (S) sa ”man ska ha respekt för demokratiska processer och ge partigrupper 

möjlighet att diskutera”. Det gällde dock ett annat ärende. 

 

När användning av ett eventuellt utökad budgetram behandlades var det endast 

majoritetens vilja som skulle gå igenom. 

 

Det är positivt med förbättrade budgetförutsättningar för Borgholms kommun, men 

vi anser att detta är en fråga för budgetberedningen (KSAU). Därför yrkade vi: 

 

Att skicka ärendet om användning av utökad budgetram till 

budgetberedningen så att även oppositionen har möjlighet att vara med i 

processen samt 

Att ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i november inför beslut i 

kommunfullmäktige i december. 

 

Det finns gott om tid för att göra detta tillsammans och hämta in synpunkter från 

andra partier. Även nämndernas önskemål och prioriteringar borde komma in i 

processen. Och en konsekvens- och behovsanalys vore på sin plats. 

 

Det är beklagligt att majoriteten ännu en gång visar sin ovilja att hitta breda 

lösningar på ett välkomnande och inkluderande sätt. 

 

I media framställs det hela som att det är majoriteten som ska satsa, men pengarna 

är inte majoritetens. De tillhör samtliga kommuninvånare. Om vi ska utveckla 

kommunen enligt vår vision, d v s  med gemensamma krafter, tycker vi att 

samtliga partier ska få möjlighet att komma med förslag på hur vi ska fördela 

medborgarnas pengar – inte bara Ilko, Staffan och Sara. 

 

 

Marcel van Luijn (M) 

Carl Malgerud (M) 

BILAGA 1 KS 2019-10-22 § 159



 
 

 

 
Reservation kommunstyrelsen 2019-10-22 
Ärende 6 – Utökad budgetram 2020-2023 … 
 
Redan i samband med vårens budgetprocess påpekade Framtid Öland avsaknaden av den del i 
processen där ett slutdatum fastställts för samtliga partier att komma in med äskanden. I år ställdes 
samtliga partier utanför majoriteten (S, C och V) inför ett färdigt budgetförslag. Långt från tillsammans 
och gemensamt. 
 
Att nu samma majoritet ännu en gång lägger fram ett eget förslag som omfattar fördelning av ev från 
regeringen tillkommande 6,8 mkr ser vi som ytterligare ett steg från just orden tillsammans och 
gemensamt.  
 
Att behandla detta ärende i budgetberedningen hade vi sett som ett mer lämpligt tillvägagångssätt 
och reserverar oss därmed mot dagens beslut till förmån för Marcel van Luijns (M) yrkande: 
 
Att skicka ärendet om användning av utökad budgetram till budgetberedningen  
så att även oppositionen har möjlighet att vara med i processen  

 
samt  
 
att ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i november inför beslut i kommunfullmäktige i 
december. 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Annette Hemlin 

BILAGA 2 KS 2019-10-22 § 159
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.3546 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att avslå 
ansökan om hastighetsbegränsning på väg 994, 
Enerumsvägen. 

Magdalena Widell

2019-09-18 Länsstyrelsen  Kalmar län

KS 2019/140 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på väg 994

2019.3558 I Förvaltningsrätten avslår överklagande över 
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-19 §§ 
206,214-220,227-233 

Magdalena Widell

2019-09-19 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019

2019.3564 I Protokoll från mötet ang ledningsrättsförättning 
för vatten och avlopp berörande Sandvik- 
Hjälmstad och Hjälmstad - Södra Greda. 2019-09
-17 i Föra bygdegård

Magdalena Widell

2019-09-19 Lantmäteriet

KS 2016/122 KS meddelande PROTOKOLL

Godkännande av Borgholm Energis investering, 
avsaltningsanläggning

2019.3570 I Skrivelse med synpunkter på ljudnivå på Pubben. 
Överlämnad till tillsynsenheten. 

Magdalena Widell

2019-09-20 Gittel Oldbring

      KS meddelande SKRIVELSE

2019.3586 I Mottagare: Budgetpropositionen 2020 och 
höständringsbudgeten för 2019 | Viktig 
information från SKL, cirkulär 19:38

Magdalena Widell

2019-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.3598 I Protokoll överförmyndarnämnden 2019-09-19 Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-10-14

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2019-09-17 - 2019-10-11

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5

BILAGA 4 KS 2019-10-22 § 171



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019-09-24 Överförmyndarnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.3607 I Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-29 § 154 
beslutar vilandeförklara ansökan om bygglov
för 5 campingstugor i två år och beviljar 
tidsbegränsat bygglov för totalt 40
ställplatser för husbilar till och med 2021-10-15

Magdalena Widell

2019-09-25 MOB

KS 2019/13 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Grannyttrande 2019

2019.3613 I Avveckling Kumulus -Föreningen Kumulus hade 
ett extrainsatt årsmöte tisdagen den 24/9 där 
frågan kring en eventuell avveckling av 
föreningen stod på dagordningen. På mötet 
beslutade medlemmarna att en avveckling ska 
ske, vilket enligt stadgarna kan ske tidigast om ett 
år. 
Innan protokollet är justerat och signerat så vill vi 
genom detta utskick informera om just beslutet 
kring avveckling. 

Magdalena Widell

2019-09-26 Kumulus 

KS 2018/285 KS meddelande INFORMATION

Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus

2019.3633 I Länsstyrelsen beslutar att, med stöd av 21 § 
jaktförordningen (1987:905) utan hinder av 
bestämmelserna
i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259), att 
meddela Borgholm kommuns formellt utsedda
kommunjägare tillstånd att få använda 
motorfordon vid skyddsjakt efter skadegörande 
fåglar enligt
bilaga 4 jaktförordningen punkt 2 inom Borgholms 
kommun. Tillståndet gäller till och med den 2022-
12-31.

Magdalena Widell

2019-09-30 Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2019/144 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Ny kommunjägare

2019.3642 I Projektansökan Wetscape avslutas från Region 
Kalmar och partners i Kalmar län

Kristin Bertilius

2019-09-30 Kristin Bertilius TILLVÄXT MILJÖ

KS 2019/61 KS meddelande
Ärendet avslutas 

E-POST

Life Wetscape

2019.3643 I Utgående skrivelse om Underhållsröjning på 
några av våra fastigheter. Det finns några saker 
att ta hänsyn till på några av fastigheterna på  
Rälla Tall 9:20, och Halltorp 1:23

Magdalena Widell

2019-09-30

Sidan  2 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
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      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

2019.3644 I TSS 2019-1139 Etableringstillstånd för SSA 
Borgholms kommun 2019-09-30. Överlämnat till 
Lennart Bohlin och hamnchef Hans Johanesson

Magdalena Widell

2019-09-30 TRANSPORTSTYRELSEN

KS 2011/208 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2019.3645 I Markupplåtelseavtal för elledningar, Köpingstall 
S:3 avslutas och ersättning är utbetalad. 

Magdalena Widell

2019-09-30 Köpings tall S:3/D-2019-00204117

KS 2019/14 KS meddelande BEKRÄFTELSE

Inlösen markintrång 2019

2019.3646 I Markupplåtelseavtal för elledningar, Köpings tall  
12:2 avslutas och ersättning på 3942 kr är 
mottagen

Magdalena Widell

2019-09-30 Köpings tall  12:2/D-2019-00199291

KS 2019/14 KS meddelande BEKRÄFTELSE

Inlösen markintrång 2019

2019.3647 I Markupplåtelseavtal för elledningar, Norra 
Gärdslösa 10:1 avslutas och ersättning på 1365 
kr är mottagen

Magdalena Widell

2019-09-30 Norra Gärdslösa 10:1/ D-2019-00162110

KS 2019/14 KS meddelande BEKRÄFTELSE

Inlösen markintrång 2019

2019.3648 I EU:s nya kontrollförordning inom 
livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad 
taxa och delegationsordning. cirkulär 19:41

Magdalena Widell

2019-09-30 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.3649 I Lantmäteriets beslut 2019-02-06, dnr H16613, 
angående omprövning av
gemensamhetsanläggningen Södra Munketorp 
ga:2, Borgholms kommun har överklagats
till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
Överklagandet handläggs i målet F 991-19.
Samtliga motparter delges härmed kallelse till 
sammanträde med följande innehåll.
Mark- och miljödomstolen håller sammanträde i 
målet i Löttorps Bygdegård,
Byrumsvägen 9 med start den 7 november 2019 
kl 09.30 med eventuell fortsättning den
8 november 2019 kl 09.30. I anslutning till 
sammanträdet kommer även syn hållas på
berörda platser inom Södra Munketorp ga:2.

Magdalena Widell

2019-09-30 Mark- och miljödomstolen 

KS 2014/60 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET
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Detaljplan - Södra Munketorp 1:7, 1:32 m.fl. 
fastigheter

2019.3689 I Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 , 
cirkulär 19:40

Magdalena Widell

2019-10-02 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.3694 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet över 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 
2018, diarienr §234-252

Magdalena Widell

2019-10-03 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.3699 I Beslut SN 2019-09-25  §89 Slutrapport; 
Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg 

Magdalena Widell

2019-10-03 SN

KS 2016/243 KS meddelande INFORMATION

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges 
bästa äldreomsorg

2019.3700 I Bygglov med beviljat startbeskd för offentlig 
toalettbyggnad vid Sjötorget. 

Magdalena Widell

2019-10-03 Miljö- och byggnadsenheten 

KS 2018/280 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Offentlig toalett, Sjötorget

2019.3708 I Kallelse till extrastämma i Föreningen 
Energikontor Sydost 2019-10-24 10:00  
Victoriasalen i IOGT-NTO huset, Vattentorget, 
Växjö. Skickad till kommunens ombud Staffan 
Larsson

Magdalena Widell

2019-10-04 Energikontor Sydost

      KS meddelande KALLELSE

2019.3714 I Totalförsvar Öland 2019 – slutrapport Magdalena Widell

2019-10-07 Totalförsvar Öland

KS 2018/266 KS meddelande RAPPORT

Ansökan om bidrag för 2019 och återrapportering 
från 2018

2019.3715 I Protokoll från det extrainsatta årsmote 2019-09-
24

Magdalena Widell

2019-10-07 Kumulus

KS 2018/285 KS meddelande PROTOKOLL

Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus

2019.3716 U Svar på skrivelse angående fysiska och psykiska 
arbetsmiljöbrister i Stadshuset

Jens Odevall

2019-10-07
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KS 2019/177 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Begäran om arbetsmiljöåtgärder 2019

2019.3749 I Slutgiltig Revisionsrapport hemtjänst - för 
kännedom till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges presidium

Marie-Louise Johansson

2019-10-08

KS 2019/27 KS meddelande GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom 

2019.3755 I Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll 2019-09-
26

Magdalena Widell

2019-10-09 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.3783 I Inbjudan att utse representant till och delta i ny 
arena för strategisk utveckling i en digital tid, 
överlämnad till KC, KSO är representat i Inera 

Magdalena Widell

2019-10-09 SKL

      KS meddelande INBJUDAN

2019.3787 I Markupplåtelseavtal för elledningar,Persnäs- 
Sandvik 1:1 avslutas och ersättning på 1377 kr är 
mottagen

Magdalena Widell

2019-10-09 Persnäs-Sandvik/D2019-00199297

KS 2019/14 KS meddelande BEKRÄFTELSE

Inlösen markintrång 2019

2019.3788 I Do bedömer att de handlingar som Borgholms 
kommun lämnat in uppfyller kraven på sådana 
riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap. 6 § 
diskrimineringslagen (2008:567) DL. 

Magdalena Widell

2019-10-10 Diskrimineringsombudsmannen 

KS 2019/12 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Information från personalavdelningen

2019.3790 I Kallelse till länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor 2019-10-17 kl 10:00-16:00 
Odlingen, Strömgatan i Kalmar. Överlämnad till 
KC och tillväxtchef

Magdalena Widell

2019-10-10 Region Kalmar län

      KS meddelande KALLELSE
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2019.3556 U Avflyttning av fordon SCT 917 Marie-Louise Johansson

2019-09-17

KS 2019/5 Återkom oöppnat 2019-10-04.
Röd lapp - Uppmaning att flytta fordonet sätts på 
fordonet 2019-10-07 för avflyttning senast 2019-
10-10. 
2019-10-09 - fordonsägaren meddelar per 
telefon att bilen flyttas i helgen. Anstånd lämnat 
till 14/10.

DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.3544 U Nyttjanderättsavtal Skatepark signerat Ilko Corkovic

2019-09-17

KS 2017/24 DELEGERINGSBESLUT

Allaktivitetspark centrala Borgholm

2019.3545 U Skötselavtal Skatepark signerat Ilko Corkovic

2019-09-17

KS 2017/24 Originalen finns hos ekonomi DELEGERINGSBESLUT

Allaktivitetspark centrala Borgholm

2019.3534 U Brasserie Tack o Bock - tillstyrkt ansökan för 
uteservering under skördfesten 2019-09-25--
2019- 09-30. Området som får ianspråktas för 
uteservering är högst 5,5 m från husliv och 
högst 11,0 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheten  på Storgatan 5.

Anders Magnusson

2019-09-17

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-09-17/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3535 U Tack o Bock- tillstyrkt ansökan gällande området 
för tältet som får ianspråktas är 8 meter x 15 
meter. Placering  av tältet ska ske så nära Östra 
Kyrkogatan som möjligt på torgsidan  samt 
kortsidan mot Storgatan ska börja där plattorna 
börjar så att det  kan vara en bit trottoar kvar 
framför tältet. 

Anders Magnusson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-10-14

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2019-09-17 - 2019-10-11

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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2019-09-17

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-09-17/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.3555 U LTF 2019-58 - tillfällig LTF förbud mot fordon 
Storgatan och Östra Kyrkogatan  skördefesten

Marie-Louise Johansson

2019-09-19

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.3563 U Delegeringsbeslut enligt ansökan om 
nedtagning av ek i anslutning till fastigheten 
Enen 5.

Stefan Andersson-Junkka

2019-09-19 Helena Foleby

      DELEGERINGSBESLUT

2019.3566 U Bifallen ansökan om nedtagning av ek invid 
fastigheten Enen 5, Hasselvägen 10 Borgholm

Stefan Andersson-Junkka

2019-09-19 Helena Foleby Fastighetsavdelningen

KS 2018/67 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2019

2019.3595 U LTF 2019-60 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på 
 Hamnvägen 28 september pga  dockparad

Marie-Louise Johansson

2019-09-23

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.3597 U Borgholms Energi och Ölands kommunalförbund 
säger upp avtal om anslutande tjänst gällande 
dataskyddsombud med Sydarkivera som löper 
ut 2019-12-13 och ska därefter inte förlängas. 

Ilko Corkovic

2019-09-24 Till Sydarkivera 

KS 2018/104 Originalet skickat till sydarkivera via post 2019-
09-24/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Avtal dataskyddsombud, Sydarkivera

2019.3605 U Delegeringsbeslut – nominering till 
föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost

Ilko Corkovic

2019-09-24

KS 2019/20 Meddelat nomineringarna i mail direkt till 
valberedningen/MLJ

DELEGERINGSBESLUT

Kommunala representanter i olika projekt, 
styrelser och råd

2019.3606 U Olsborgs Måleri- Ingen erinran mot byggställning 
Badgatan 7 Borgholm
2019-09-30--2019-10-18 

Anders Magnusson

2019-09-25 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-09-25/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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2019.3630 U 2019 61 Kärleksstigen parkeringsförbud för 
utom för lastning/lossning till ICA. ersätter 
tidigare LTF.

Marie-Louise Johansson

2019-09-27

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2018.3020 U Svar till Anders Thomasson - avslag på begäran 
om fällning av 3 träd på Fridhemsvägen

Stefan Andersson-Junkka

2019-09-30 Stefan Andersson- Junkka

KS 2018/67 Skickat till sökande 2018-10-04. DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2019

2019.1228 U Beviljad av nedtagning av träd på Duvan 2 Stefan Andersson-Junkka

2019-09-30 Stefan Andersson-Junkka

KS 2018/67 Skickat till sökanden 2019-04-17 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2019

2019.3784 U Delegationsbeslut- Överenskommelse mellan 
kommunerna om Ölandsgalan 2020  

Jens Odevall

2019-10-08

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2019.3844 U Svar på MBNs begäran om yttrande gällande 
bygnadens brister Lyckås. Skickat till plan- och 
byggenheten 2019-07-30 

Alexander Sundstedt

2019-10-11 Alexander Sundstedt

KS 2018/45 DELEGERINGSBESLUT

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 
(Lyckås)
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-10-22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
2019-10-01 
 
§ 220  Information och inspel; cykelstrategi för Borgholms kommun  
§ 221  Bostadsförsörjningsprogram 2020  
§ 222  Anvisning av medel, åtgärd vid refug vid Borgholms busstation  
§ 223  Markfrågor; Begäran om utökad återställning efter fiberdragning  
§ 224  Riktlinjer för grävningsarbete kommunal mark  
§ 225  Samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun  
§ 226  Start-PM för planprogram för Byxelkroks hamn  
§ 227  Start-PM för detaljplan Rosenfors; Borgholm 8:63 med flera  
§ 228  Start-PM för upprättande av detaljplan omfattande fastigheten Stora 
 Rör 2:1 med flera 
§ 229  Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67  
§ 230  Information Trafikverket 25 
§ 231  Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan  
§ 232  Redovisning av delegationsbeslut; nominering till föreningsstyrelsen 
 Energikontor Sydost 
§ 233  Utvärdering - branden på Åkerboskolan  
§ 234  Översyn av utbildningsinsatser för vuxna  
§ 235  Förlängning av samarbetsavtal, pensionärsorganisationer  
§ 236  Återförande av skattefinansierade verksamheten; 
 Organisationsöversyn Teknisk service 
§ 237  Återrapportering; Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med 
 anledning av folkomröstningsresultatet 
§ 238  Återrapportering åtgärdsplan effektivisering kommunstyrelsens 
 verksamhetsområde 
 
2019-10-08 
 
§ 239  Anmälan om budgetöverskridande avseende 
 överförmyndarenämnden 
§ 240  Ansökan om bidrag; Utförda röjningsarbeten inom kustnära 
 grönområde i Byxelkrok 
§ 241  Remiss - Handlingsplan för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020- 2025 
§ 242  Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning Kalmar län  
§ 243  Remiss - Boverkets rapport Nya krav på laddinfrastruktur för 
 laddfordon 
§ 244  Motion (Per Lublin ÖP) - tillhandahålla gratis påsar till hushållen för 
 vanligt avfall 
§ 245  Utveckling av skidanläggning, med skidlekplats och belysning  
§ 246  Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 
 Södraholmsvägen 
§ 247  Begäran om sänkning av hastigheter, Köpingsvik  
§ 248  Gågatuperiod 2020; utvärdering av 2019 års gågatuperiod och 
 förslag för 2020 
§ 249  Redovisning; Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till 
 Fyr 
§ 250  EU-projekt; Rekreation & Turism Borgholm  
§ 251  Delårsrapport 2019  
§ 252  Information; tomträttsavtal kontra fastighetsförsäljning 19 
§ 253  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 
 budget/åtgärdsplan 
§ 254  Möte med Kalmar länstrafik  
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2019-10-09 
 
§ 255  2020-2025 Lokalförsörjningsplan 2020--2025 för Borgholms 
 kommun 
§ 256  2020-2025 Översyn av arvodesreglemente  
§ 257  2020-2025 Detaljplan Borgholm 11:42, etablering av äldreboende 
 Ekbackaområdet 
 
Kultur- och fritidsutskottet 
 
2019-09-06 
 
§ 17  Information från fritidsverksamheten  
§ 18  Information från kulturverksamheten  
§ 19  Information om Ölands Idrottskrets och Idrottstinget 11 september 
§ 20  KKN-konferensen i Hässleholm 3 oktober  
§ 21  Är Borgholms kommun intresserade av att fortsätta som deltagare i 
 Unika-projektet med liknande förutsättningar (personellt och 
 ekonomiskt) som 2018-2020? 
§ 22  Mörbylånga kommun erbjuder deltagande i Inkubatorn Kreativa 
 Öland 
 
Borgholm Energi AB 
 
2019-09-11 
 
§ 82  Styrelsemötets öppnande  
§ 83  VD informerar  
§ 84  Delårsbokslut per augusti 2019 med prognos för 
 helåret 
§ 85  Avvikelserapportering september 2019  
§ 86 Nya faktureringsrutiner BFU 2020  
§ 87  Radonmätning och anmälningsplikt  
§ 88  Verksamhetsrapporter inom VA, Energi och 
 Miljö september 2019 
§ 89  Verksamhetsrapport – Fastigheter  
§ 90  Budget 2020 Borgholm Energi AB  
§ 91  Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen 
 och övriga rättsliga processer 
§ 92  Fastigheter och aktieinnehav som kan avyttras 
 för att stärka Borgholm Energis ekonomi 
§ 93  Överflyttning av Gata Park till kommunen  
§ 94  Inlösen av aktier i Bixia AB  
§ 95  Affärsplan 2020 - 2023  
§ 96  Beslut från kommunen augusti 2019  
 
Borgholm Energi Elnät AB 
 
2019-09-11 
 
§ 22  BELNAB Styrelsemöte inledning 2019  
§ 23  Månadsuppföljning 2019 juni  
§ 24  Elnät intäktsram och taxa 2020-2023  
 
 

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