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§ 208 Begäran om tilläggsbudget 2019; utbildningsnämnden 2019/245 043 8 - 9
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§ 205 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
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens arbe-
te och läge.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om:

- Åkerboskolan; process med funktionsbeskrivning inför upphandlingen är i stort 
sett färdig. Försäkringsfrågan är ännu inte löst.

- Nytt SÄBO på Ekbacka området; diskussion pågår om de olika alternativen 
med arbetsutskotten i kommunstyrelsen och socialnämnden tillsammans med 
tjänstemän. Behov av projektorganisation när inriktningen är politiskt beslutad. 

- Resedan 11; försäljning av fastigheten för hyresbostäder och nytt LSS-boende.
- ny plats för Victoriakonserten.
- återförande av den skattefinansierade verksamheten; MBL-förhandling pågår. 

Justering av styrdokument, ekonomiska konsekvenser och processbeskrivning av 
verksamhetsövergången håller på att tas fram inför politiska beslut. 

- hur arbetet med uppdrag från fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldre-
omsorg fortgår.

- samarbetet med Mörbylånga kommun; Avtal gällande dataskyddsombud kommer 
att undertecknas innan årsskiftet. Alla nämndsordförande måste innan årsskiftet 
ta ett delegationsbeslut gällande dataskyddsombud. 

______________
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§ 206 Dnr 2019/243 041 KS

Taxor för vård och omsorg 2020; ändrad avgift för hemtjänsttimme 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kostnaden för en hemtjänsttimme för omsorgstagare i Borgholms kommun 

fastställs till 426 kronor per timme. 

att kostnad för hemtjänst som Borgholms kommun betalar då omsorgstagare er-
håller hemtjänst i annan kommun fastställs till 479 kronor per timme.

Det noteras att taxan ändras från 2020-02-01.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2019-11-27 § 112 kommunfullmäktige att fastställa ändrad 
taxa för hemtjänsttimmar.

Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid.

Beslutsunderlag
Framtagen resursfördelningsmodell, dnr 2016/113-706  SN.
Socialnämnden 2019-11-27 § 112 förslag att ändra taxan för hemtjänsttimmar.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Det noteras att kommunfullmäktige inte kan besluta om retroaktiva taxor varför den 
nya taxan bör gälla från 2020-02-01.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 207 Dnr 2019/244 041 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019; socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2019-11-27 § 110, efter godkännande av oktober månads 
budgetuppföljning, 
- att hos fullmäktige begära tilläggsbudget med 2 mkr för att täcka det prognosti-

serade underskottet för 2019.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-11-27 § 110 med begäran om tilläggsbudget. 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från ekonomiavdelningen med förslag att avslå begä-
ran.

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån -0,1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

Socialnämnden antog under 2018 en åtgärdsplan på 23 mkr för att få en budget i 
balans. Denna har inte fullt ut gett effekt. Det råder stor osäkerhet kring kommande 
kostnader och åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Alternativet till tilläggs-
budget är att omfördela budget från annan verksamhet.

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

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på begäran, då nämnden enligt antagna ekono-
miska styrprincipen ska bilägga en konsekvensanalys vilket saknas i det nu aktuella 
ärendet.   

Lars Lindqvist (SD) yrkar avslag på begäran.

Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), och Marie-Helen Ståhl (S) stöder Hemlins 
yrkanden.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Protokollsanteckning 1
”I samband med äskanden om tilläggsbudget i såväl ärende 9 som 10 hade vi inget 
annat val än att yrka på avslag. Inte med hänsyn tagen till den konsekvensanalys 
som presenteras i bilagd tjänsteskrivelse utan för att vi helt enkelt måste följa kom-
munens reglemente för kommunstyrelse samt kommunens ekonomiska styrprinci-
per.

Vi har full förståelse för att oväntade kostnader ligger till grund för dessa äskanden. 
Men i styrdokumenten står det klart och tydligt att äskande ska biläggas med en 
konsekvensanalys av vidtagen prioritering. Något som saknas i båda dessa ären-
den.

Efter förra mandatperioden fick hela den samlade kommunstyrelsen anmärkning 
från kommunrevisorerna för att vi inte följde reglementet när det gällde överskridan-
de av budget från bl a socialnämnden. Och vi måste lära oss av våra misstag.

Det är inte acceptabelt att säga att det är en “formalitet”, att styrprincipernas och 
reglementets betydelse “inte är solklara”, att det är “tolkningsbart” eller att “revisio-
nen är för hårda”. Vi har själva fattat beslut om såväl reglemente som styrprinciper 
och måste väl ändå föregå med gott exempel?!

Om inte vi följer de regler som vi själva beslutar om hur ska vi då kunna förvänta oss 
att andra gör det? Därför yrkade vi på avslag i båda ärendena.
Framtid Öland Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”

Protokollsanteckning 2
”Moderaterna biföll Framtid Ölands avslagsyrkande i både dessa ärenden.

Anledningen till detta var ej att vi inte ville tilldela nämnderna dem resurser som 
krävs för att få en budget i balans under 2019. Nämndernas äskanden saknar dock 
en konsekvensbeskrivning, d v s hur verksamheterna skulle drabbas om kommun-
fullmäktige INTE tilldelar det äskade tilläggsbeloppet.

Vi vill dock påpeka att dessa sena äskanden är delvis en konsekvens av att nämn-
derna har tilldelats en otillräcklig budgetram från början. Vi försökte åtminstone del-
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vis åtgärda detta problem genom vårt yrkande i kommunfullmäktige 2019-12-09 om 
5 mkr extra till Socialnämnden i 2020 års budget. Utan dessa extra medel är vi över-
tygade om att det kommer att saknas medel i nämndens budget under kommande 
året, vilket i förlängningen kommer att tvinga nämnden att återigen inkomma med ett 
tilläggsäskande.
Marcel van Luijn, Carl Malgerud”

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________

7



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 208

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 Dnr 2019/245 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutar 2019-10-23 § 94, i samband med budgetuppföljning 
september 2019, 
- att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 894 tkr, baserat på förvalt-

ningens prognostiserade underskott för 2019.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2019-10-23 § 94 begäran om tilläggsbudget.
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från ekonomiavdelningen med förslag att avslå begä-
ran. 

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån 1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

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

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

Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på begäran, då nämnden enligt antagna ekono-
miska styrprincipen ska bilägga en konsekvensanalys vilket saknas i det nu aktuella 
ärendet.   

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 
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Protokollsanteckning 1
”I samband med äskanden om tilläggsbudget i såväl ärende 9 som 10 hade vi inget 
annat val än att yrka på avslag. Inte med hänsyn tagen till den konsekvensanalys 
som presenteras i bilagd tjänsteskrivelse utan för att vi helt enkelt måste följa kom-
munens reglemente för kommunstyrelse samt kommunens ekonomiska styrprinci-
per.

Vi har full förståelse för att oväntade kostnader ligger till grund för dessa äskanden. 
Men i styrdokumenten står det klart och tydligt att äskande ska biläggas med en 
konsekvensanalys av vidtagen prioritering. Något som saknas i båda dessa ären-
den.

Efter förra mandatperioden fick hela den samlade kommunstyrelsen anmärkning 
från kommunrevisorerna för att vi inte följde reglementet när det gällde överskridan-
de av budget från bl a socialnämnden. Och vi måste lära oss av våra misstag.

Det är inte acceptabelt att säga att det är en “formalitet”, att styrprincipernas och 
reglementets betydelse “inte är solklara”, att det är “tolkningsbart” eller att “revisio-
nen är för hårda”. Vi har själva fattat beslut om såväl reglemente som styrprinciper 
och måste väl ändå föregå med gott exempel?!

Om inte vi följer de regler som vi själva beslutar om hur ska vi då kunna förvänta oss 
att andra gör det? Därför yrkade vi på avslag i båda ärendena.
Framtid Öland Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”

Protokollsanteckning 2 
”Moderaterna biföll Framtid Ölands avslagsyrkande i både dessa ärenden.

Anledningen till detta var ej att vi inte ville tilldela nämnderna dem resurser som 
krävs för att få en budget i balans under 2019. Nämndernas äskanden saknar dock 
en konsekvensbeskrivning, d v s hur verksamheterna skulle drabbas om kommun-
fullmäktige INTE tilldelar det äskade tilläggsbeloppet.

Vi vill dock påpeka att dessa sena äskanden är delvis en konsekvens av att nämn-
derna har tilldelats en otillräcklig budgetram från början. Vi försökte åtminstone del-
vis åtgärda detta problem genom vårt yrkande i kommunfullmäktige 2019-12-09 om 
5 mkr extra till Socialnämnden i 2020 års budget. Utan dessa extra medel är vi över-
tygade om att det kommer att saknas medel i nämndens budget under kommande 
året, vilket i förlängningen kommer att tvinga nämnden att återigen inkomma med ett 
tilläggsäskande.
Marcel van Luijn, Carl Malgerud”

 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 209 Dnr 2018/128 041 KS

Verksamhetsplan 2020; socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger socialnämndens verksam-
hetsplan 2020 med beaktande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnder, de 
kommunala bolagen och kommunalförbundet. Kommunstyrelsen har även det över-
gripande ansvaret för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna.

Enligt antagna ekonomiska styrprinciper ska respektive nämnd redovisa sin verk-
samhetsplan för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020 för socialnämnden.

Dagens sammanträde
Socialchef Anna Hasselbom-Trofast redogör för socialnämnens verksamhetsplan 
2020 och informerar om nämndens mål och nyckeltal utifrån kommunfullmäktiges 
antagna mål. 

Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor om nämndens verksamhetsplan som besva-
ras. 

______________
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§ 210 Dnr 2018/128 041 KS

Verksamhetsplan 2020; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger utbildningsnämndens verk-
samhetsplan 2020 med beaktande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnder, de 
kommunala bolagen och kommunalförbundet. Kommunstyrelsen har även det över-
gripande ansvareet för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna.

Enligt antagna ekonomiska styrprinciper ska respektive nämnd redovisa sin verk-
samhetsplan för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020 för utbildningsnämnden.

Dagens sammanträde
Tf utbildnings- och skolchef Jan-Erik Karlsson redogör för utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2020 och informerar om nämndens utmaningar inför budgetåret. 
Det noteras särskilt att förskoleklass och fritidshem numera är en obligatorisk del av 
grundskolan samt att särskoleverksamheten har startat igen.

Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor om nämndens verksamhetsplan som besva-
ras. 

______________
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§ 211 Dnr 2017/151 019 KS

Information om folkhälsoarbetet, folkhälsosamordnaren

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt 2017-08-29 § 146 antagen folkhälsoplan ska en aktivitetsplan för folkhälsoar-
betet implementeras i kommunens förvaltningar. 

Beslutsunderlag
Folkhälsoplan antagen 2017-08-29 § 146.
Aktivitetsplan.

Dagens sammanträde
Folkhälsosamordnare Emma Gustafsson redogör för framtagen aktivitetsplan för 
folkhälsa och ungdomsfrågor 2019-2020. 

Aktivitetsplanen utgår från tre av de nationella folkhälsopolitiska målen:
- Målområde 1 – Det tidigare livets villkor.
- Målområde 6 – Levnadsvanor.
- Målområde 7 – Kontroll, delaktighet och inflytande. 

Målen har valts utifrån kartläggning av folkhälsan som har genomförts under hösten 
2018. Inom ramen för de tre målen ingår även ungdomspolitiska områden som ut-
bildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur, detta då ungdomspolitiken är sek-
torsövergripande. 

De aktiviteter som presenteras tar sin utgångspunkt i potentiella förbättringsområ-
den.

______________
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§ 212 Dnr 2018/236 660 KS

Anvisning av medel för rivning av gamla förskolan Skogsbrynet; om-
/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 420 tkr från fastighetsavdelningens driftbudget 2019 för rivning av 

Skogsbrynets gamla förskola, fastigheten Freja.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-06-25 § 111 åt fastighetsavdelningen 
- att planera för rivning av Skogsbrynets gamla förskola samt återkomma med be-

räknad kostnad för genomförandet. 
- att starta upphandling av utbyggnad av nya Skogsbrynet förskola med två avdel-

ningar med planering på fastigheten Freja 10, då rivning av befintlig byggnad är 
utförd.

- att säga upp hyr/köpavtalet för Rödhakens förskola.
- att erbjuda föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen att hyra lokalerna 

efter att Rödhakens förskola har flyttat till den utbyggda delen av Skogsbrynets 
förskola. 

Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen inför vidare beslut. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-12-10 konstateras att 
upphandling av rivningsarbetet har genomförts som en generalentreprenad enligt 
LOU. 

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

Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-05-16 med begäran om ersättningslokaler.
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 259 anvisning av medel till ny förskola Skogsbry-
net.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 111 med erbjudande att hyra lokaler samt uppdrag 
att planera för rivning av gamla förskolan Skogsbrynet. 
Tjänsteskrivelse med förslag att anvisa medel från fastighetsavdelningens driftbud-
get.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 306 med förslag att anvisa medel till 
rivningsarbetet
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Fastighetsavdelningens konsekvensanalys
Då avskrivningsregler inte får tillämpas på rivningsentreprenader innebär detta att 
kostnaderna måste tas på driften. Då fastighetsavdelningen genomfört upphandling-
en av rivningen är lämplig konstadställe också fastighetsavdelningens driftbudget. 
Fastighetsavdelningen har dock inte fått budget för dessa typer av åtgärder och 
kommer resulterar i ett underskott.

Dagens sammanträde
Ordföranden informerar att kostnaden för rivningen uppgår till 420 tkr och att kostna-
den ska belasta driftbudgeten.  

Det noteras att restvärdet på gamla förskolan uppgår till 1,7 mkr. 

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Utbildningsförvaltningen för kännedom

______________
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§ 213 Dnr 2016/216 003 KS

Policy och riktlinjer för föreningsbidrag, Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för bidrag till föreningar att börja gälla från och med 2020.

att delegera arrangemangsbidrag under 5 tkr till tjänsteperson att beviljas lö-
pande under året. 

att Studieförbundsbidraget fördelas utifrån de olika förbundens totala verksam-
hetsvolym i kommunen. 

att bidrag inom sociala området fördelas och beslutas av socialnämnden, dock 
ska de nu an tagna riktlinjerna gälla även för dessa. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta policy för bidrag till föreningar att börja gälla från och med 2020.

I och med att policyn och riktlinjerna antas ersätts tidigare fattade beslut om regler 
till kulturell verksamhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bi-
drag till studieförbundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kul-
turbidrag, KFN 2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojekt, KS 2018-04-24 
§ 86 uppdateras.
I och med att riktlinjerna antas kan även uppdrag nr. 12 i ärendet med dnr KS 
2016/243 om Sveriges bästa äldreomsorg, KF 2019-08-19 § 166 ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+)” anses ge-
nomfört.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 och kultur- och fritidsutskott 
2017-09-28 § 38 uppdrar åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och 
regler för bidrag, sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 
I tjänsteskrivelse 2019-11-13 framgår att det är viktigt att förtydliga för kommunens 
medborgare vilka typer av bidrag som finns att söka, vad som krävs för att få ett bi-
drag och hur det sedan ska redovisas. Det är även önskvärt att få en bättre process 
för att hantera inkomna ansökningar samt ge ett väl genomarbetat beslutsunderlag 
till politiken för att komma ifrån dagens ofta snabba beslut som ger dålig överblick 
över budgeten samt gör det oklart om pengarna verkligen går till det de är tänkta för. 
Styrdokumenten ska underlätta besluten och bättre garantera att de bidrag som 
kommunen delar ut används till att skapa aktiviteter, mötesplatser, kulturella upple-
velser och en meningsfull fritid för Borgholms invånare och besökare.
Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring. Policy för marknadsföring och policy tas i särskild ordning. 
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 med uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38 med uppdrag till kom-
munchefen att göra översyn av och ta fram förslag på riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring.
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 med förslag att anta policy och riktlinjer. 
Policy för föreningsbidrag i Borgholms kommun.
Riktlinjer för föreningsbidrag i Borgholms kommun
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-12-02 § 30 med förslag att anta 
policy och riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 297.

Kommunledningens konsekvensanalys
Kommunstyrelsen hade 2018 en budget på 508 tkr för ”projekt och bidrag”. Under 
2018 tillkom det i genomsnitt ett beslut per sammanträde på kommunstyrelsens ar-
betsutskott gällande bidrag. Ofta är ärendena inte beredda. Under 2018 hade det, 
utöver det som budgeterats, beslutats om ytterligare 500 tkr i olika typer av bidrag 
av kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. I budgeten ingår även bidrag till fiber 
samt medfinansiering. Under 2019 är budgeten 1 200 tkr. 
Utöver den beslutade budgeten finns 500 tkr avsatta för uppväxlingsprojekt samt bi-
drag till näringsliv (bland annat ung företagsamhet), medlemsavgifter och ungdoms-
politik (bl.a. Kumulus och regional samverkan). 
Den allmänna kulturgarantin innebär att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
finansierar skolans kulturverksamhet med 200 tkr var. 
Priserna Ölandsglöd, Kulturpriset och socialnämndens kvalitetspris till uppgår till 30 
tkr. Dessa är egentligen inte föreningsbidrag, men ändå en typ av stöd till organisa-
tioner och det civila samhället, som kan tas med i den samlade översikten av hur 
mycket kommunen bidrar med. Detsamma kan gälla för fonder. Dessa ingår inte i 
sammanställningen, eftersom utbetalningarna varierar beroende på avkastning och 
fondernas statuter.
Förutom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kulturutskott, betalar socialnämn-
den bidrag till organisationer inom det sociala området på 200 kr/år.

Bidragstyp Budget

Uppväxlingsprojekt, näringsliv, medlemsavgifter, ung-
domspolitik, investeringsbidrag

650 tkr

Vägbidrag och cykelbidrag 1 050 tkr

Studieförbund 175 tkr

Kulturgaranti (KS + UN) 200tkr + 200 tkr

Kultur (arrangemangs- och verksamhetsbidrag) 800 tkr

Fritid (driftbidrag, lokalhyresbidrag, lokalt aktivitets-
stöd, pensionärsföreningar, bygdegårdar) 

1 255 tkr

Bidrag sociala området 200 tkr
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Priser (Ölandsglöd, kulturpris, socialnämndens pris) 30 tkr

Sammanlagt 5 110 kr

De olika bidragen

Förändringar

 Ungt kulturbidrag utgår (det har endast varit en icke berättigad sökande under 
tiden det har funnits). Unga uppmanas istället att söka arrangemangsbidrag och 
kommer att prioriteras vid bedömning om bidrag.  

 De bidrag som socialnämnden har administrerat övergår till kommunstyrelsen 
att administrera i enlighet med de nya riktlinjerna. 

 Uppväxlingsprojekt ska inte kunna ges till en privatperson, bidrag ska alltid gå 
till en förening. 

Aktivitetsstöd 65+ - kallas i riktlinjerna för verksamhetsbidrag till sociala föreningar 
(Sveriges bästa äldreomsorg, dnr KS 2016/243)

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar att de bidrag som socialnämnden har administrerat ska kvarstå 
inom socialnämndens ansvar att fördela och besluta. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under 
proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Ljungs yr-
kande gällande bidrag som administrerats av socialnämnden. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Instans Bidragstyp

Kommunstyrelsen / kommun-
styrelsens arbetsutskott

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, verksamhets-
bidrag, väg- och cykelbidrag, uppväxlingsprojekt, 
fonder

Kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 
och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, projekt-
bidrag, verksamhetsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, 
samlingslokaler 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang
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§ 214 Dnr 2019/237 003 KS

Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för marknadsföring och sponsring.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 och kultur- och fritidsutskott 
2017-09-28 § 38 uppdrar åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och 
regler för bidrag, sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 
Av tjänsteskrivelse 2019-06-18 framgår förslag till policy för marknadsföring och 
sponsring som ska säkerställa att kommunen är tydlig och transparent vid alla olika 
typer av samarbeten. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 med uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38 med uppdrag till kom-
munchefen att göra översyn av och ta fram förslag på riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring.
Tjänsteskrivelse, 2019-06-18.
Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun.
Riktlinjer marknadsföring och sponsring Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-12-02 § 35 med förslag att anta 
policy och riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 298 med förslag att anta policy och 
riktlinjer. 

Bedömning
Marknadsföring av Borgholms kommun syftar till att öka attraktionskraften så att 
fler vill besöka, bosätta sig och verka i kommunen. Marknadsföring ska rikta sig till 
privatpersoner och företag, möjliga inflyttare och företag, för eventuell etablering 
samt till befintliga och möjliga besökare i kommunen.

Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en 
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. Sponsringen är ett öm-
sesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller genom vara, tjänst eller service 
och i sin tur får en motprestation, som kan vara att synas på olika sätt i samband 
med den sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna 
marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman 
med ett visst projekt eller aktivitet. 
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För att sponsringen ska vara tillåten för en kommun måste insatsen och motpresta-
tionen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. Sponsring skiljer sig på 
det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om dessa står det mer i kommunens 
riktlinjer för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring mås-
te ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, övergripande styrdoku-
ment och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet och god 
ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet 
och rättsäkerhet. Vid alla sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens gra-
fiska profil och logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt 
avtal.

Policy och riktlinjer för föreningsbidrag tas i särskild ordning. 

Skickas till
Kommunfullmäkltige

______________
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§ 215 Dnr 2016/217 151 KS

Kommunikationsstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra lydelsen i punkt 9.1.3 innebärande att stycket ska sluta med orden 

”…tydlig rubrik.”

att anta kommunikationsstrategi för Borgholms kommun med ovanstående änd-
ring.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 2016-11-15 § 419 till kommunledningen 
att ta fram en kommunikationsstrategi utifrån presenterad behovsanalys och hand-
lingsplan. 
Av tjänsteskrivelse 2019-12-03 framgår att kommunikationsstrategin är en plattform 
för information och kommunikation för kommunens medarbetare, förtroendevalda 
och andra som agerar företrädare för kommunen. Den presenterar riktlinjer och ett 
gemensamt synsätt på hur alla relationer och information- och kommunikationsfrå-
gor ska hanteras både internt och externt.
Det är en kommuns skyldighet att vara transparent för sina invånare, att föra en dia-
log och att ge information och kunskap som är enkel för alla att ta till sig. Strategin 
ska fungera som ett verktyg och ett stöd för samtliga verksamheter i kommunen och 
hjälpa oss att uppnå de mål som formulerats för verksamheten.
Strategin visar på att kommunicering ska ske i enlighet med kommunens kärnvär-
den: Välkomnande, utvecklande och tillsammans - för att uppnå verksamhetens 
övergripande vision: "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kom-
mun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."

Kommunikationsstrategin definierar intern och extern information, målgrupper, mål 
och riktlinjer för kommunikationen. De olika tillämpliga kanaler som finns för kommu-
nens kommunikation gås igenom, liksom roller och ansvar i kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-15 § 419 uppdrag att ta fram kommuni-
kationsanalys.
Tjänsteskrivelse 2019-11-29 förslag att anta strategin.
Kommunikationsstrategi Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 301 förslag. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar att sista meningen i punkt 9.1.3  tas bort och att stycket 
slutar med ” …tydlig rubrik.”
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under 
proposition.

Proposition – ändring stycke 9.1.3
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.  

Punkten ska därmed sluta med ”…tydlig rubrik.”

Skickas till
Kommunikatörerna

______________
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§ 216 Dnr 2011/24 106 KS

Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsluta medlemskapet i Föreningen Sveriges Ekokommuner.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-11-05 § 260 att medlemskapet i 
Sveriges Ekokommuner avslutas.

Kommunfullmäktige biföll 2010-01-24 § 17 en motion från Kristdemokraterna om 
att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Ekokommuner. 

Efter nära tio års medlemskap kan Borgholms kommun konstatera att det tillfört 
kommunen mycket liten nytta. Det finns ingen dokumentation någonstans som på-
visar att kommunen vunnit något på medlemskapet. Årskostnaden om 7 262 kronor 
för år 2019 måste betalas. Men därefter är det både oklart vad kostnaden kommer 
att bli och att den summan, oavsett storlek, kan användas mer effektivt inom exem-
pelvis LONA-projekt eller andra insatser för att värna om biodiversitet, ekologisk 
hållbarhet och andra miljö- och klimatmål.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2010-01-24 § 17.
Faktura,
Tjänsteskrivelse 2019-10-10 med förslag att avsluta medlemskapet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 260.
E-post med information om att medlemskap ska avslutas av kommunstyrelsen. 

Bedömning
Tillväxtenheten bedömer att medlemskapet i Föreningen Sveriges Ekokommuner 
inneburit en näst intill obefintlig nytta.

Konsekvensanalys
Att inte förnya medlemskapet från och med årsskiftet kommer medföra en ekono-
misk besparing av medel som kan användas för att göra faktiska åtgärder eller an-
vändas i olika typer av miljövårdande projekt.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Föreningen Sveriges Ekokommuner

______________
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§ 217 Dnr 2017/274 106 KS

Nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion för 2020-01-01 till 2020-

12-31 med villkor enligt upprättat avtal. 
att kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för 

näringsliv hos Tillväxtenheten.
att utvärdering ska göras innan eventuell förlängning.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2016, mellan Kalmarsund Promotion och 
Borgholms kommun är uppsagt för omförhandling och upphör att gälla 2019-12-31. 
Det nya avtalsförslaget har anpassats utifrån vad som är bra för nyföretagande 
samt redan existerande företag inom Borgholms kommun. Den nya avgiften har 
sänkts från 50 tkr till 40 tkr/år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 med förslag att teckna avtal. 
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 299.

Skickas till
Tillväxtenheten, näringsliv
______________
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§ 218 Dnr 2019/175 008 KS

Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för folkbokförda i 
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning
Anki Arfvidsson föreslår i medborgarförslag 2019-08-15
-  ett ”Ölandskort” för folkbokförda i kommunen för att ge rabatt till de fastboende.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 175 medborgarförslaget till kommunsty-
relsen för ställningstagande och beslut.

Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har anmält förhinder.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21 § 175.
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 med förslag att lämna förslaget utan vidare åtgärd. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 293.

Bedömning
En kommun är enligt första kapitlet i kommunallagen (2017:725) skyldig att be-
handla alla sina medlemmar lika. Som medlem i en kommun räknas inte endast 
folkbokförda utan bland annat även alla som äger fast egendom i kommunen. 
Kommunen kan alltså inte särbehandla personer som är folkbokförda i kommunen.

Därför har kommunen ingen möjlighet att ta fram ett Ölandskort enligt intentionerna 
i medborgarförslaget. Det finns dock inget som hindrar att en privat aktör, oavsett 
om det är ett företag eller till exempel en ideell förening, tar fram ett Ölandskort.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Carl Malgerud (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Ordförande Ilko Corkovic (S) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Frågeställaren

______________
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§ 219 Dnr 2019/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut  och lägger den till-
sammans med inkomna meddelanden till handlingarna (BILAGA 1)

______________
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§ 220 Dnr 2016/191 106 KS

Rättelsebeslut; godkännande av begärda medel kompletterande        
opinionsundersökning ”Öland en kommun”

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna medfinansiering av år 2018 genomförd kompletterande opionsun-

dersökning med 32,5 tkr.
att godkänna finansiering genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag 

2018 för utredningar 1100-2301.

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Växjö har 2019-12-04 upphävt kommunstyrelsens beslut 2018-
06-26 § 129 avseende medfinansiering av kompletterande opinionsundersökning. 
Förvaltningsrätten anser att beslutet skett i strid mot 13 kap 8 § kommunallagen  
och att kommunstyrelsen inte haft rätt att fatta beslutet. 

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått lagakraft och beslutet re-
dan har verkställts ska, enligt 13 kap 15 § Kommunallagen, det organ som fattat be-
slutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. 
Ett beslut om rättelse ska meddelas utan skäligt dröjsmål. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 § 129.
Förvaltningsrätten dom 2019-12-04.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________

26



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 221

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 Dnr 2019/8 042 KS

Budgetuppföljning november 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter november 2019.

 Resultatet för kommunen är +12,0 mkr. (Årsprognos +19,0 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +9,5 mkr. (Årsprognos +17,1 

mkr)
 Investeringar 70,1 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr)
 Likvida medel 25,3 mkr. (Årsprognos 28,5 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende 
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr. Utöver denna 
fordran väntar även kommunen in pengar för investeringsbidrag 11,2 mkr.      

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

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen november 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 under 2019:

 Hyresintäkter för hyreshus i Rälla avseende september-december.
 Ungdomsråd
 Utsmyckning grönområden
 Grafisk profil/hemsida
 Lägre kostnader för annonsering vid rekrytering

De åtgärder som finns tillgängliga kommer inte ge en budget i balans under 2019 
då den stora kostnadsmassan består av personalkostnader, däremot kommer ut-
rymme skapas framöver genom att kommande planerade åtgärder genomförs.

Utbildningsnämndens rektorer fortsätter att arbeta mot den planerade beman-
ningen. Inga ytterligare åtgärder har gjorts. Beviljade statsbidrag hjälper till att 
minska det prognostiserade underskottet.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 221

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 november.

Dagens sammanträde
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljningen.  

Skickas till
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 222

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 Dnr 2019/92 031 KS

Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; politiker

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Staffan Larsson och Carl Malgerud att tillsammans med Kristin Bertilius  

delta på Kickoffen. 

Ärendebeskrivning
Under första delen av 2020 kommer en budkavle gå runt mellan kommunerna i länet 
under temat ”vatten i våra tankar” och med #vattentankar.

Kickoff i Kalmar 13 januari klockan 10:00 och sedan får alla kommuner en egen vec-
ka att visa upp vatten på olika sätt. 

Borgholms kommun får budkavlen av Mörbylånga v15 (påskveckan 6-12 april). Pro-
gram för Borgholms vecka håller på att arbetas fram. Bland annat kommer det att in-
nehålla exkursion, öppet hus på avsaltningsverket, vattentema på förskolor, tema-
dag på torget i Borgholm med mera. 

Till Kickoffen i Kalmar ska varje kommun delta med en politiker och en tjänsteman. 

Skickas till
Deltagarna

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 223

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 Dnr 2019/111 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget; anpassning Ekbacka

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omprioritera del av 2020 års investeringsbudget, projektet SKL hus 2 

(14 000 000 kronor) till följande:

 8 000 000 kronor omprioriteras till projekt ombyggnation Ekbacka Hus 1 
plan 3 för extern hyresgäst.

 6 000 000 kronor omprioriteras för att senare genom beslut kunna använ-
das till framtida investeringsprojekt. 

Ärendebeskrivning
Planering och projektering pågår för lokalanpassningar på Ekbacka, hus 1, plan 2 
för att hyras ut långsiktigt till extern hyresgäst. Åtgärderna beräknas uppgå till cirka 
8 000 000 kronor i investering för Borgholms kommun samt att hyresgäst bekostar 
cirka 900 000 kronor som särskilda hyresgästanpassningar. 

Förutsättningarna för byggnation av SKL hus har ändrats i och med att Hjältevads-
hus har dragit sig ur avtalet med SKL. Därmed kan kommunen inte avropa hos 
dem. Övriga leverantörer som BoKlok och NCC har andra utföranden och ställer 
andra krav vilket gör att frågan kan behöva utredas vidare för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-17-12. 

Bedömning
Bedömningen är att omprioriteringen leder till ytterligare upprustning och nyttjande 
av resterande del av före detta vårdcentralen samt den del som renoverades till 
HVB-hem. Med en långsiktig extern uthyrning av lokalerna är bedömningen att in-
vesteringen inte bli ekonomiskt belastande för kommunens ekonomi. 

Det är av största vikt att lokalerna kan åtgärdas under första kvartalet 2020 för att 
som senast tas i bruk vecka 22.

Konsekvensanalys
Investeringen för lokalanpassningen genererar att kommunens lokaler kan hyras ut 
till extern hyresgäst vars verksamhet är till gagn för kommunen.

Dagens sammanträde
Fastighetsstrateg Maria Drott redogör för ärendet.  

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att avsnittet avseende fortsatt planering och finansiering 
för byggnation av hus nr 2 i Rälla ska utgå.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 223

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Annette Hemlin (FÖL) stöder van Luijns yrkande. 

Ilko Corkovic (S) yrkar att det av kommande hyresavtal ska framgå att kommunen 
ska få kompensation om avtalet bryts tidigare än vad som överenskommes.

Lars Lindqvist (SD) och Sara Kånehols (V) tillstyrker Corkovics yrkande.

Det noteras att delen vad gäller SKL-hus hanteras i särskild ordning och hör inte till 
det nu aktuella ärendet. Yrkandet ställs därför inte under proposition och texten tas 
bort från beslutet.

Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyr-
kandet. 

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 224

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224

Information och avslut

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och önskar varandra 

God jul och Gott Nytt år.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall meddelar att vd Anders Lindblom, Borgholm Energi AB, 
enligt uppgift fått nytt arbete i Borås och därmed avslutar sin tjänst i Borgholm. 

Kommunstyrelsen tackar Anders Lindblom för det arbete han lagt ner i bolaget och 
önskar honom lycka till i det framtida arbetet.

______________

32



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4341 I Premie för TGL-KL 2020 | Viktig information från 
SKL (cirkulär 19:37)

Magdalena Widell

2019-11-18 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4344 I Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 
skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL | Viktig 
information från SKL (cirkulär 19:39)

Magdalena Widell

2019-11-18 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4361 I Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
avseende paragraf 336.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
Gäller Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
den 27 november 2018, §§ 336-337

Magdalena Widell

2019-11-19 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4362 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet, gäller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 
december 2018, 338-360 §§

Magdalena Widell

2019-11-19 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4365 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet, gällande 
Kommunstyrelsens beslut den 11 december 
2018, 244-271 §§

Magdalena Widell

2019-11-19 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-12-10

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2019-11-18 - 2019-12-06

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 4

1
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4366 I  Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik 
– SÖK T samt ny handbok AID, 
Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista 
| Viktig information från SKL (cirkulär 19:47)

Magdalena Widell

2019-11-19 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4369 I Protokoll överformyndarnamnd- 2019-11-14 Magdalena Widell

2019-11-20 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.4458 I Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom 
de kommunala musik/kulturskolorna för 
kalenderåren 2020-2022 | Viktig information från 
SKL, cirkulär 19:43

Magdalena Widell

2019-11-26 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4472 I Skrivelse med synpunkter på skateparkens och 
banvaktsstugans hantering av ärendena samt 
svar från KC 

Magdalena Widell

2019-11-28 Kaj Axelsson

KS 2018/45 KS meddelande SKRIVELSE

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 
(Lyckås)

2019.4490 I Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 
småhus i bostadsrättsform | Viktig information 
från SKR, cirkulär 19:49

Magdalena Widell

2019-12-02 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4492 I TSS 2019-4419 Drifttillstånd för SSA Byxelkroks 
Marinservice AB 20191126

Magdalena Widell

2019-12-02 Transportsstyrelsen 

KS 2019/22 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Baltic Blue Growth, BBG. Storskalig musselodling 
i Östersjön.

2019.4497 I Underrättelse om avslutad förrättning gällande 
fastighetsreglering berörande Mellböda 25:1 och 
25:2 

Magdalena Widell

2019-12-03

KS 2017/246 KS meddelande UNDERRÄTTELSE

Skrivelse om att få köpa ytterligare mark till 
Mellböda 25:2

Sidan  2 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4500 I Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. för år 2020 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 19:44

Magdalena Widell

2019-12-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4501 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att de har 
ingen erinran mot föreskrifterna 

Magdalena Widell

2019-12-03 Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2019/165 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Revidering - allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Borgholms kommun

2019.4502 I Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2020 | Viktig information 
från SKR (cirkulär 19:46)

Magdalena Widell

2019-12-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4503 I Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL år 2020 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 19:45

Magdalena Widell

2019-12-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4506 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet avseende 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 
februari 2019, §§ 38-41

Magdalena Widell

2019-12-03 Förvaltningsrätten 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4511 U Uppdragsavtal från fastighetsbyrån att handlägga 
försäljningen av Norra Gärdslösa 10:1

Magdalena Widell

2019-12-04 Fatighetsbyrån

KS 2019/176 KS meddelande UPPDRAG

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

2019.4515 I Principöverenskommelse om Allmänna 
bestämmelser m.m. samt partsgemensamma 
arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd | Viktig information 
från SKR och Sobona, cirkulär 19:50

Magdalena Widell

2019-12-04 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  3 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4522 I Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och 
omställningsavtal och därtill hörande ändringar i 
Allmänna bestämmelser m.m. | Viktig information 
från SKR och Sobona, cirkulär 19:52

Magdalena Widell

2019-12-04 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4523 I Överenskommelse om prolongering av 
Principöverenskommelse Lokala 
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad 
turordningsbestämmelse i Allmänna 
bestämmelser | Viktig information från SKR och 
Sobona, cirkulär 19:53

Magdalena Widell

2019-12-05 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4560 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 
januari 2019

Magdalena Widell

2019-12-05 Förvaltningsrätten 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4591 I Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 
upphäver kommunstyrelsens
kommuns beslut den 26 juni 2018, diarienr 
2016/191-106 KS, § 129.

Magdalena Widell

2019-12-06 Förvaltningsrätten 

KS 2016/191 KS meddelande DOM

Öland en kommun; Erbjudande - utredning av 
förutsättningar för kommunsammanslagning på 
Öland

2019.4608 U Borgensförbindelse för lån Borgholm Energi AB 
Lånebelopp:
SEK 120 000 000

Magdalena Widell

2019-11-26 Kommuninvest 

      KS meddelande AVTAL

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4340 U Tillåtelse- grävning/ plöjning mitt i grusväg på 
mark Borgholm Högby S:3 2019-

Julia Persson

2019-11-18 20190065/BEAB 

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.4367 U Borgholms cityförening- Julmarknad tillstyrkt 
2019-12-07, kl 08.00-20.00
(AK-A538.824/2019)

Ansökan tillstyrks 2019-12-07 08:00-20:00
Avstängning av Tullgatan ner till västra 
kyrkogatan. 
Västra kyrkogatan är öppen för trafik. Östra 
kyrkogatan avstängd. 
Parkeringen vid på torget får ej stängas av.

Anders Magnusson

2019-11-19 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-11-19/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.4370 U 2019 76 Borgholms kommun föreskriver med 
stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § 
första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Storgatan i Borgholm, delen Tullgatan-
Västra Kyrkogatan samt Östra Kyrkogatan, 
delen Södra
Långgatan-Norra Långgatan, får inte fordon 
föras.Förbudet gäller inte sådana trafikanter som 
anges i 1
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller under tiden 7:e december 
2019 och mellan klockan 07.00 – 20.00.
Denna författning träder i kraft den 7 december 
2019 07.00 och upphör att gälla den 7 
december 2019 20.00.

Marie-Louise Johansson

2019-11-21

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-12-10

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2019-11-18 - 2019-12-06

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.4398 U Delegationsbeslut-avropsanmälan 
eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

Jens Odevall

2019-11-21

KS 2019/1 DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal 2019

2019.4406 U 2019 77 Storgatan avstängd. Borgholms 
kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Storgatan i Borgholm, delen Tullgatan-
Köpmangatan, får inte fordon föras.Förbudet 
gäller inte
sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 
trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller genomfart.
Denna författning träder i kraft den 26 november 
2019 07.00 och upphör att gälla den 26 
november 2019
16.00

Marie-Louise Johansson

2019-11-25

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.4410 U Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet 
Ortiz Ordenes Sandra 

Ilko Corkovic

2019-11-26 Hemvärnet 

KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.4412 U Tillåtelsen- Grävning sker vid padelbana från bef 
kabelskåp vid ridhus till padelbanorna tryckning 
under Löttorsvägen/badringen.

Julia Persson

2019-11-26 20190072/ONE Nordic AB

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.4413 U Tillåtelse- Grävning sker på Lötvägen 49. Julia Persson

2019-11-26 20190074/BEAB

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.4491 U Delegationsbeslut att Borgholms kommun 
upphandlar enheter, datortillbehör och AV-
produkter åt sig själva, Mörbylånga kommun, 
kommunernas bolag och Ölands 
kommunalförbund 

Jens Odevall

2019-12-02

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4496 U 2019 78 Hantverkaregatan. Borgholms kommun 
föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra 
stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Hantverkaregatan i Borgholm, från Södra 
Esplanaden-38 m in på Hantverkaregatan, får 
inte fordon
föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 6:e december 
2019 – 31:a januari 2019.
3 § Förbudet gäller genomfart.
Denna författning träder i kraft den 6 december 
2019 06.00 och upphör att gälla den 31 januari 
2020 17.00.
Detta beslut är taget på delegation den 3 
december 2019.

Marie-Louise Johansson

2019-12-03

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

Sidan  3 av 3
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-03

§ 291 Information från kommunchef om återförandet av den
skattefinansierade verksamheten

§ 292 Information; Status kring återställandet av Åkerboskolan 
§ 293 Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning 
§ 294 Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för folkbokförda i

kommunen
§ 295 Ansökan om bidrag för 2020; Totalförsvar Öland 
§ 296 Remiss - Regional serviceprogram för Kalmar län 2020-2024 
§ 297 Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och

marknadsföring i Borgholms kommun
§ 298 Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring 
§ 299 Nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion 
§ 300 Kalmarsunds Gymnasieförbund, Robert Bergqvist - Kommunala

aktivitetsansvaret - information om vad KAA innebär och hur nuläget
ser ut i kommunen, samt arbetssättet.

§ 301 Kommunikationsstrategi för Borgholms kommun 
§ 302 Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17

Kultur- och fritidsutskottet

2019-12-02

§ 29 Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning 
§ 30 Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och

marknadsföring i Borgholms kommun
§ 31 Bidrag till studieförbunden 2019 (avser 2018 års verksamhet) 
§ 32 Ansökan om Ungt kulturbidrag 2019 
§ 33 Mötesdagar 2020 
§ 34 Meddelanden 
§ 35 Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Borgholm Energi AB

2019-11-20

§ 113 Styrelsemötets öppnande 
§ 114 VD informerar 
§ 115 Månadsuppföljning 
§ 116 Utvärdering av Styrelsens och VD:s arbete 2019 
§ 117 Omsättning av lån 2019/93 10
§ 118 Delegation för nytecknande av lån 
§ 119 Internkontrollplan Borgholm Energi AB 
§ 120 Årshjul
§ 121 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen

och övriga rättsliga processer
§ 122 Ägandeförhållanden bostäder 
§ 123 Affärsplan 2020 – 2023
§ 124 Beslut från kommunen oktober 2019
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Borgholm Energi Elnät AB

2019-11-20

§ 35 BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
§ 36 BELNAB Månadsuppföljning 2019 
§ 37 Utvärdering av Styrelsens och VD:s arbete 2019 
§ 38 Delegation för nytecknande av lån 
§ 39 Årshjul 
§ 40 Internkontrollplan Borgholm Energi AB 
§ 41 Affärsplan 2020 - 2023

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