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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2020/11 002 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
Kommunchefen informerar om:

- Information om särskilt boende (SÄBO) på Ekbacka har getts vid två gemen-
samma gruppmöten. Kommunstyrelsen kommer att få underlag vid sammanträ-
det i mars.

- Ny VD för Borgholm Energi AB ska anställas i samråd med Borgholms kommun.
- Omorganisationen; sammaslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen och kom-

munledningsförvaltningen ska utvärderas av PwC som förvantas presentera re-
sultat i juni 2020.

- Chef-forum med tema översiktsplan och minskad sjukfrånvaro ska hållas 9 mars 
2020.

- Utbildningsdag 19 mars 2020 om Glokala Sverige.

- Samverkan med Mörbylånga kommun, uppdragsbeskrivning har getts berörda 
chefer.

- Pandemiplanen ska ses över, vilket aktualiserats till följd av COVID-19 (kallat 
Coronaviruset).

Kommunchefen och ekonomi- och fastighetsavdelningen informerar kommunstyrel-
sen om kommunens preliminära resultat 2019.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

att uppdra kommunchefen att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i ba-
lans och att försalget presenteras vid nästa kommunstyrelsesammanträde

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter januari 2020.

 Resultatet för kommunen är +2,8 mkr. (Årsprognos +18,0 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +1,6 mkr.(Årsprognos +1,2 mkr)
 Likvida medel 10,9 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen januari 2020. 

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

Kommunstyrelsen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i 
balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlys-
ning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen 
och bli mer kostnadseffektiv. Även mer samverkan med enheten för stöd och arbe-
te pågår för att minska underskottet.

Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbe-
tar verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska 
belastningen och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hante-
ring och beställning av specialkost över. Arbetet med menyplanering kommer in-
tensifieras samt att de rutiner som finns avseende vikarietillsättning kommer ses 
över.

Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emel-
lan för att samplanera och minska kostnaderna.

Utbildningsförvaltningen avvaktar ny förvaltningschef presentation av åtgärdsplan 
för en budget i balans. Det har skett förändringar i bidragsramar för statsbidraget 
likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som tidigare varit 
känt och därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår inte i förvalt-
ningens prognos på helår utan följs upp nästkommande uppföljning.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden kommer att besluta om åtgärder i kommande effektiviseringsplan.

Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: att uppdra kommun-
chefen att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans och att försalget pre-
senteras vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen 
stödjer Staffan Larssons förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunchefen
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020/50 KS

Upptagande av lån Kommuninvest

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppta nytt lån på 30 Mkr för finansiering av långsiktiga investeringsprojekt.

att uppdra till ekonomi- och fastighetsavdelningen att föreslå befintliga lån i 
Kommuninvest som kan omvandlas till Gröna lån enligt gällende kriterier. 

att uppdra kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en analys och priori-
teringar i investeringsbudgeten 2020.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun investerade under 2019 för drygt 80 Mkr genom egen finansie-
ring. Enligt investeringsplanen för 2020 och framåt kommer kommunen även for-
stättningsvis ha stora investeringsbehov i verksamhetsfastigheter som skolor, för-
skolor och äldreboenden med mera. Även fortsatt underhåll och utbyggnad av 
hamnar finns i planen.

Investeringsbehovet under planperioden 2020 och framåt överstiger ramen för 
självinvesteringar (avskrivningar och resultat). För att klara investeringsbehovet un-
der kommande planperiod behöver Borgholms kommun ta upp nytt lån i Kommu-
ninvest upp till 30 Mkr till pågående och planerade långsiktiga investeringar. Lånets 
amortering ska kopplas till avskrivningstiden vilket innebär att endast långsiktiga in-
vesteringar kan vara aktuella att finansieras med lån. Vid upptagande av nya lån 
tas även hänsyn till om investeringen uppfyller kriterier för så kallade Gröna lån 
med lägre ränta. 

Kommuninvest erbjuder idag att ta nya lån, samt omvandla befintliga lån, med läg-
re ränta i projekt som 

- Minskar klimatförändringar
- Främjar hållbar miljö
- Skapar klimatanpassningsåtgärder. 
Borgholms kommun och Borgholm Energi har under den senaste 3-årsperioden in-
vesterat i projekt som uppfyller kriterier för Gröna lån, till exempel Hyreshus i Rälla, 
Skogsbrynet Förskola, servicehuset i Böda, avsaltningsverket i Sandvik med mera. 
Även kommande projekt som Projekt nybyggnation Åkerboskolan, Skogsbrynet 
etapp2 med mera kommer att uppfylla kriterier för Gröna lån.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Kommunens möjlighet till investeringar med egna medel begränsas till avskrivning-
ar och resultat. Kommunens kommande investeringar under 2020 överstiger utrym-
met för egen finansiering. 

Konsekvensanalys
För att finansiera gällande investeringsplan behöver investeringar delfinansieras 
genom upptagande av nya lån alternativt att investeringsplanen omprioriteras.

Dagens sammanträde
Ordförande omformulerar kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut till att 
kommunstyrelsen beslutar om första att-satsen och att den inte specifikt gäller inve-
steringsprojektet Byxelkroks hamn, utan långsiktiga investeringsprojekt generellt. 

Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget och att till förslaget lägga till att uppdra kom-
munstyrelsen arbetsutskott att genomföra en analys och prioriteringar i investerings-
budgeten 2020. Staffan Larsson (C) yrkar bifall till Lars Ljungs förslag till beslut i sin 
helhet.

Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Erik Arvidsson (SD) och Marwin Jo-
hansson (KD) yrkar att uppta nytt lån på 15 Mkr för finansiering av investeringspro-
jektet i Byxelkroks hamn och bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Lars Ljungs och Staffan 
Larssons bifallsyrkande med Lars Ljungs tilläggsyrkande, och Carl Malgeruds med 
fleras yrkanande.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Ljungs bifallsyrkande med tilläggsyrkande mot Carl Malge-
ruds med fleras yrkanande och finner att kommunstyrelsen stödjer Lars Ljungs bi-
fallsyrkande med tilläggsyrkande.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer Lars Ljungs förslag röstar ja. Den som bifaller Carl Malge-
ruds med fleras förslag röstar nej.

Ja - 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Marwin Johansson (KD)
Manar Tlas (S) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Tomas Zander (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)

Därmed bifalls Lars Ljungs förslag till beslut.
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Reservation
Torbjörn Johansson (FÖL) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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Reservation kommunstyrelsen 2020-02-25
Ärende 3 – Upptagande av lån

Framtid Öland har vid ett flertal tillfällen varnat för att investeringsbudgeten är för omfattade. Vi anser 
att med Borgholms kommuns lånesituation, relativt hög belåning och en begränsad möjlighet till nya 
lån hos Kommuninvest, bör vi i första hand klara våra investeringar via egen finansiering. 

År 2019 blev ett år med investeringar på c:a 80 Mkr och samtidigt ett dåligt driftsresultat, varför 
likviditeten snabbt sjunkit och nu finns endast c:a 10 Mkr kvar i kassan. Majoriteten vill nu låna 30 Mkr 
för att enligt dem klara pågående investeringar. Framtid Öland tror mer på att lånet är för att stärka 
likviditeten för att därmed klara både investeringar och driftskostnader.

Framtid Öland anser att det krävs ett omtag, att vi går igenom kommunens investeringsbudget och 
prioritera det som måste göras under året. Detta är mycket viktigt eftersom vi bland annat har bygget 
av Åkerboskolan framför oss. Vår uppfattning om den upplåningsram på 40 Mkr som KF godkände 
2019 var att denna huvudsakligen skulle användas till Åkerboskolan uppförande, men snart är denna 
lånemöjlighet förbrukad. Frågan är nu hur mycket mera lån behövs för uppförande av den nya skolan.

Av denna anledning reserverar Framtid Öland sig i detta ärende. 

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
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§ 29 Dnr 2019/238 423 KS

Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kommunen inte är intresserade av att köpa fastigheten.

Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp har inkommit med en förfrågan om 
att kommunen ska köpa fastigheten. Idag ägs den av Böda-Högby-Källa Socialde-
mokratisk förening. Nyttjandegraden är låg av föreningen som istället ser fastighe-
ten som en möjlighet för kommunen att utveckla och skapa nya förutsättningar för 
Löttorp.

Beslutsunderlag
Detaljplan nummer 189 avseende bl.a. Skriketorp 2:17.
Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17 inkommen 2019-03-08.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 22 Förfrågan om köp av Skriketorp 
2:17.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin 
Johansson (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återremittera.

Ordföranade konstaterar att det finns tre förslag till beslut: avslag till kommunstyrel-
sens arbetsutskotts förslag till beslut, bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut och återremittering. 

Propositionsordning
Ordförande ställer återremittering mot att ärendet avgörs under dagens sammanträ-
de och att kommunstyrelsen avser ta beslut i ärendet under dagens sammanträde.

Ordförande ställer Marcel van Luijns med fleras avslagsförslag mot kommunstyrel-
sens arbetsutskotts förslag till beslut och att kommunstyrelsen avslår kommunstyrel-
sens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Jäv
Ilko Corkovic, Manar Tlas, Lars Ljung och Nina Andersson-Junkka anmäler sig jävi-
ga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet. 

Skickas till
Frågeställaren
Kommunfullmäktige

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Träff med dataskyddsombud

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens dataskyddsombud Ulf Gustafsson är inbjuden till dagens sam-
manträde för att informera om kommunstyrelsens dataskyddsansvar och data-
skyddsombudets ansvar och uppdrag. 

______________
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§ 31 Dnr 2018/103 292 KS

Tillbyggnad av Borgholms tennishall för Bowls

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 3600 tkr för ny bowlshall från investeringsramen för fastigheter ny-, 

om- och tillbyggnad.

att uppdra till ekonomi- och fastighetsavdelningen att bygga ny hall.

att uppdra åt tillväxtchefen att teckna nyttjanderättsavtal.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 11 godkände en avsiktsförklaring 
med Borgholms Bowls i syfte att i kommunal regi bygga till Tennishallen för att möj-
liggöra utökad lokal för Borgholms Bowls. 

Av den framtagna avsiktsförklaringen framgår att:

- Kommunen bygger lokalen och Borgholm Bowls Sällskap (BBS) inreder loka-
len. Genomförande och ansvarsfördelning regleras i ett separat avtal.

- BBS ansvarar för utveckling av klubbverksamheten med särskilt betoning på 
medlemsutveckling - Bowls är en idrott som är öppen och tillgänglig för alla.

- Visionen med en Bowlshall är att "erbjuda en attraktiv mötesplats för många 
olika grupper i samhället; aktiva seniorer, ungdomar, personer med funktions-
varianter och nyanlända - en plats där alla ges möjlighet till social inkludering i 
kombination med en utvecklande aktivitet som stimulerar och ökar välbefin-
nandet för både individen och lokalsamhället".

- Ett nytt hyresavtal kommer att ersätta nuvarande hyresavtal.
- BBS och kommunen ska tillsammans särskilt verka för att rörelsehindrade och 

personer med andra funktionshinder, ex de i daglig verksamhet ges möjlighet 
att delta. En annan målgrupp är barn och ungdomar som inte är aktiv i övrig 
sport.

Föreningen har nu beslut om stöd från Arvsfondsdelegationen på 610 tkr till projek-
tet. För att stödet ska utbetalas krävs 10-årigt nyttjanderättsavtal eller dylikt avtal (al-
ternativt lagfart), bygglov samt övrig finansiering av en ny hall. Föreningen har också 
ansökt om stöd från andra möjliga bidragsgivare.

Kommunen och föreningen har gjort en kostnadsberäkning på att uppföra en hall om 
740 m2. Kostnaden, exklusive inredning (vilket BBS ska stå för), ventilation och 
eventuellt VA-anslutning, beräknas till 2800 tkr. För ventilation, VA, el med mera av-
sätts 800 tkr. Total kostnad för kommunen beräknas således till 3600 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 11.
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Bedömning
Bowls utövandet har vuxit under senare år och aktiverar särskilt äldre. Samtidigt 
har tennisklubbens ungdomsverksamhet blivit betydligt större och därmed räcker 
lokalerna inte till.

Konsekvensanalys
Investeringsutrymmet är begränsat men denna åtgärd bör prioriteras utifrån ett 
folkhälsoperspektiv, särskilt för att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Nina Andersson-Junkka (S) och Staffan 
Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrens arbetsutskotts förslag till beslut.

Erik Arvidsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut.

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar i första hand att ärendet bordläggs tills det att kom-
munstyrelsens arbetsutskott kommit med förslag på en prioritering av investeringar 
och i andra hand att avslå .

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut, Erik Arvidssons och Torbjörn Johannsons avslagsyrkande 
och Torbjörn Johannsons förslag på bordläggning.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser ta beslut i ärendet på dagens sam-
manträde eller vill bordlägga ärendet och finner att kommunstyrelsens avser beslu-
tat i ärendet på dagens sammanträde. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Erik Ar-
vidssons och Torbjörn Johannsons avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen 
stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning
Votering är begärd och ska verkställas. Följande omrösningsproposition godkänns: 
Den som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja. Den 
som vill avslå förslaget röstar nej.

Ja - 9 Nej – 2
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Torbjörn Johansson (FÖL)
Manar Tlas (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Marcel van Luijn (M)
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Därmed bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation
Erik Arvidsson (SD) och Torbjörn Johansson (FÖL) lämnar varsin skriftlig reserva-
tion (se nedan).

Skickas till
Ekonomi- och fastighetschef
Tillväxtchef

______________
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Reservation kommunstyrelsen 2020-02-25
Ärende 5 – Tillbyggnad av Borgholms tennishall för Bowls

Framtid Öland anser att vi inte bör ta beslut om nya investeringar innan vi fått en reviderad 
investeringsbudget presenterad. Dessutom har beslut tagits om en ”skateboardpark” som nära nog 
kostar lika mycket. 

Därför väljer vi idag att reservera oss mot KS beslut till förmån för vårt eget yrkande, d v s att 
bordlägga ärendet tills dess en lista över prioriterade investeringar tagits fram.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
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§ 32 Dnr 2020/42 059 KS

Offentlig toalett, Södra parken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen att omgående genomföra en of-

fentlig upphandling av offentlig toalett med rullstolsanpassning (HWC/RWC) 
och skötbord inklusive samma betalsystem som den nyligen införskaffade på 
Sjötorget.

att anvisa upp till 500 tkr för ändamålet i 2020 års investeringsbudget för ny- och 
ombyggnation.

Ärendebeskrivning
Toaletten i Södra parken var i mycket dåligt skick och kommunen lät därför ta bort 
densamma under 2018. Det har genomförts en översyn av offentliga toaletter i 
kommunen och många synpunkter har framförts från såväl allmänhet som nä-
ringsidkare om att en toalett även behövs i denna centrala del av Borgholms tätort. 
Det ligger även en allmän lekplats i parken som kommunen beslutat rusta upp un-
der året. Att anlägga en toalett, innehållandes rullstolsanpassning (HWC/RWC) 
med skötbord, i Södra parken bedöms därför komplettera behovet av toaletter på 
ett bra sätt, då vi då har helt publika toaletter på torget och Sjötorget samt toaletter 
som behöver ses över vid turistbyrån och stationen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-11 § 42 Offentlig toalett, Södra parken.

Dagens sammanträde
Ordförande omformulerar andra att-satsen i kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut till att anvisa upp till 500 tkr för ändamålet. 

Yrkande
Lars Ljung (S) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 33 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav äldregruppen i uppdrag att lämna förslag 
på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt Träffpunkt.  
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa 
Äldreomsorg.
Policy framtagen i samverkan med Borgholms kommuns äldregrupp.
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-15  § 4 Måltidssituationen inom äldreomsor-
gen delredovisning av uppdrag.
Socialnämnden 2020-01-29 § 4 Måltidssituationen inom äldreomsorgen delredovis-
ning av uppdrag.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer socialnämndens förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 34 Dnr 2019/241 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kultur- och framtidsutskottet för att komplettera ansö-
kan och föra ytterligare dialog med ryttarföreningen.

Ärendebeskrivning
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget 
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidiga-
re bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund 
av byggnadens usla skick är inte detta möjlig längre. Föreningen har i dagsläget 85 
medlemmar där cirka 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmarna är allt 
ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flickor/kvinnor (76 
stycken – 9 stycken pojkar/män). 

Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens sty-
relse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset ska rivas och ett nytt byg-
gas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsport-
förbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget startade i sep-
tember 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020. 

Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompen-
tenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är 
en mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som ideell verk-
samhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen kommer vara 
tillgänglighetsanpassad.

Föreningen har ett sparat kapital (714 tkr) för byggnation samt fått lånelöfte (1400 
tkr) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag. 

Ölands Ryttarförening ansöker om 646625 kronor i bidrag för att kunna slutföra upp-
förande av ridhuset i Tryggestad. 

Beslutsunderlag
Ölands Ryttarförenings ansökan om bidrag för finansiering av ridhus
Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12.
Kultur- och fritidsutskottet 2020-01-27 § 4 Ansökan om bidrag till byggnation för rid-
hus, Tryggestad 

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD), Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återre-
mitteras för att komplettera ansökan och föra ytterligare dialog med ryttarföreningen.
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer Erik Arvidssons med fleras återremissyttrande. 

Skickas till
Kultur- och fritidsutskottet

______________
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§ 35 Dnr 2019/192 048 KS

Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra tillväxtenheten att utreda förutsättningarna för att göra Mejeriviken till 

ett allaktivitetsområde och ta fram förslag till utvecklingsplan. 

Ärendebeskrivning
Föreningen Skidunionen i Borgholm föreslår i skrivelse 2019-09-15 att en skidan-
läggning med skidlekplats och belysning iordningsställs inom ramen för ett allaktivi-
tetsområde vid Mejeriviken. Skidunionens förslag bygger på att tillgodose behovet 
av ett tillgängligt allaktivitetsområde för alla hela året.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-08 § 245 ställa sig positiv till 
anläggande av en skidanläggning vid Mejeriviken i Borgholm samt överlämna ären-
det till kultur- och fritidsutskottet för fortsatt utredning och vidare dialog med Skiduni-
onen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet, intressenter ur näringsliv och turis-
mentreprenörer).

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterade frågan tillsammans med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02.

Representanter för Skidunionen besökte kultur- och fritidsutskottet 2020-01-27 för 
att diskutera förslaget. 

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.
Kommunstyrelsens arbetstutskott 2019-10-08 § 245.
Kultur- och fritidsutskottet 2020-01-27 § 1 Utveckling av snöanläggning, med skid-
lekplats och belysning.

Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S), Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yr-
kar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att kommunstyrel-
sen stödjer kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Skidunionen i Borgholm
Tillväxtenheten
______________
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§ 36 Dnr 2020/49 465 KS

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslag-

stiftningen att börja gälla från och med 2020-03-26.

Ärendebeskrivning
SKL har gått ut med information om att kommunerna behöver anpassa sina doku-
ment (taxa och delegationsordning) till den nya kontrollförordningen och de svens-
ka följdändringarna.  

Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning av bestämmelser 
om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning är försenade. Arbete 
pågår med att ta fram en lagrådsremiss och lagändringarna kommer att kunna trä-
da i kraft tidigast den 1 juli 2020. Frågan om eventuell efterhandsdebitering som 
behandlades i Ds 2018:41 kommer däremot inte att vara aktuell under 2020. 

Taxan måste beslutas i kommunfullmäktige före 14 december 2019. Då tillämpas 
förordning (EU) 2017/625 fullt ut.

Beslutsunderlag
Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
från SKL.
Förslag på taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstift-
ningen.
Tjänsteskrivelse, 2019-10-01.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-24 § 200 Föreslå kommunfullmäktige anta 
ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Bedömning
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för offentlig kon-
troll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1.vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument, och
2.snus och tuggtobak.

23



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1053 kronor per timme kontroll-
tid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (av-
giftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar föregående 
års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publicerat av Sveriges Kommuner 
och Landstig (SKL).  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning el-
ler i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tim-
avgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, sönda-
gar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgda-
gar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsme-
delslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  
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Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften.  

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens risk-
bedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas för varje påbörjat kalen-
derår. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamhe-
ten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt ka-
lenderår enligt 9 § (förordning SFS2006:1166). För det kalenderår registrering skett 
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 
5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt av-
giftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets början 
äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren). 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var pla-
nerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts un-
der en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenser-
na av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett en-
skilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §.  
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Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun genom 
dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 
om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1020 kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen stödjer miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 37 Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkom-
röstningsresultatet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal sam-

verkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun om att 
samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För att under-
lätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag till övergri-
pande överenskommelse tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande överenskommelse, 2020-01-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 34 Övergripande överenskommelse 
Mörbylånga.

Bedömning
Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. Tanken är 
att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när man sedan ska slu-
ta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan sluts ska utgöra bilagor till 
den övergripande överenskommelsen.

Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell betydel-
se. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill samverka på 
olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan komma att slutas bör i de fles-
ta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om det skulle bli aktuellt med samarbete 
i en fråga som är av större vikt för kommunen måste sådana beslut fattas av kom-
munfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 1 §.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 38 Dnr 2020/41 KS

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning 

med 3 Mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 Mkr för 
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har tidigare aviserat att kommunen önskar en utdelning för 
2019 med 4 Mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försälj-
ningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 Mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 40 Revidering av ägardirektiv Borg-
holm Energi Elnät AB-

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar avslag 
till kommunstyrens arbetsutskotts förslag till beslut.

Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut och Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Carls Mal-
geruds med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunsty-
relsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning
Votering är begärd och ska verkställas. Följande omrösningsproposition godkänns: 
Den som den som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar 
ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej.

Ja - 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Marwin Johansson (KD)
Manar Tlas (S) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Tomas Zander (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)
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Därmed bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Torbjörn Johansson (FÖL) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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( 

Skriflig reservation om ökad utdelning från BEAB till 
Borgholms kommun på 7mkr 

l samband med den pågående bokslutsprocessen beslutades att Borgholms
kommun ber styrelsen i BEAB om en extra utdelning på 3,0mkr utöver redan
planerad utdelning på 4,0mkr. Därmed uppgår utdelningen för 2019 till 7,0mkr.
Med anledning av detta lämnarvi följande skriftliga reservation till beslutet:

1. Beslutet är drivet av ett lägre än förväntat resultat i kommunen, vilket gör
utdelningen till en ren bokslutsdisposition

2. Utdelningen kan motiveras av att BEAB under året gjort en reavinst på

aktieförsäljning. Dock var likviditeten från denna försäljning avsedd för
främst VA-investeringar som nu fördröjs.

3. Utdelning resulterar i vinstskatt på 20% som för kommun-koncernen i

detta fall måste ses som en onödig utgift, då den ur kreditgivares
perspektiv inte betyder något mer än att betala 1,8mkr i skatt

Borgholm 200224 

Carl Malgerud 
Moderaterna 
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Reservation kommunstyrelsen 2020-02-25
Ärende 12– Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Framtid Öland reserverar sig mot beslutet att anta detta förslag att begära extra utdelning med 3 Mkr 
från Borgholm Energi Elnät AB, som innebär att den totala utdelningen blir 7 Mkr. Dessa 7 Mkr 
kommer att stärka likviditeten i kommunen något men samtidigt försämras likviditeten i BEAB med 9 
Mkr (2 Mkr i skatt). Likviditet som skulle användas till bl.a. utbyggnad av VA-nätet.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 39

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2020/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den till-
sammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan).

______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4739 I Återrapportering  - uppdrag nr 13: Val av två 
alternativa rätter samt utökat salladsbord  Beslut 
SN 2019-12-18  § 134 Delredovisning av uppdrag 
från beredning (inkom 2019-12-27)

Marie-Louise Johansson

2020-01-23 Socialnämnden

KS 2016/243 KS meddelande SKRIVELSE

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges 
bästa äldreomsorg

2020.245 I Redovisning medel DUA 2017-3 
företagssamverkan

Magdalena Widell

2020-01-23

KS 2017/164 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation Arbetsmarknadsavdelningen

2020.248 I Protokoll Kalmarsunds Överförmyndarnämnd 
2020-01-16

Magdalena Widell

2020-01-24 Kalmarsunds Överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.255 I Havsplanen för Blekinges kustkommuner 
(Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och 
Sölvesborg) har vunnit laga kraft

Magdalena Widell

2020-01-27 Karlskrona kommun

KS 2018/160 KS meddelande 

Remiss för Havsplanen, Blekinge

2020.256 I Länsstyrelsen beslutar att ge er dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna. Beslutet innebär 
att ni får ta bort totalt 55 m stenmur och lägga 
igen 12 m dike fördelar på 14 stenmurar och 3 
diken enligt ansökan och bifogad beslutskarta.

Magdalena Widell

2020-01-27 Länstyrelsen 

KS 2018/231 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr 
till Fyr

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-02-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-01-18 - 2020-02-19

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.258 I Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 2019-12-
13 

Magdalena Widell

2020-01-27 Samordningsförbundet i Kalmar Län

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.289 I Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny 
arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14 | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:04)

Magdalena Widell

2020-01-30 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.295 I Förrättningsakt i ärende H181056 
fastighetsreglering Mellböda 25:1- 25:2. Akten 
förvaras i ärendepärmen

Magdalena Widell

2020-01-30

KS 2017/246 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

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

2020.324 I Tekniksprångsavtalet 20 | Viktig information från 
SKR, cirkulär 20:03

Magdalena Widell

2020-01-31 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.326 U Brev till civilminstern Lena Micko angående 
servicekontor.

Magdalena Widell

2020-01-31

KS 2020/9 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Delegation KSO 2020

2020.327 I Underättelse om avslutad förättning H1646, 
Borgholm 11:1, 13:1, 13:2, s:19 och 
fastighetsbestämning rörande Borgholm 11:1, 
13:1 och 13:2 

Magdalena Widell

2020-02-03 Lantmäteriet 

      KS meddelande UNDERRÄTTELSE

2020.329 U Slutrappotering §37a-medel Språk och 
jämställdhet- vägen till inkludering i samhället 

Magdalena Widell

2020-02-03 Till Länsstyrelsen 

KS 2018/76 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Projekt Flyktingguide - integration § 37 medel 
2018

2020.330 I En starkare skydd för välfärdssystemen | Viktig 
information från SKR (cirkulär 2020:05)

Magdalena Widell

2020-02-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.331 U LOVA-ansökan Biokol av släk och alger Magdalena Widell

2020-01-31

      KS meddelande 
korshänvisa till Ecos Dnr 2020-107 

UTGÅENDE SKRIVELSE

2020.364 I Mark- och miljödomstolen ändrar bestämmelsen 
om vinterväghållning i beskrivningen,
BE 1, så att den får följande lydelse:
Vägen ska hållas farbar för trafik med 
motorfordon under barmarksperioden. Dessutom 
ska vinterväghållning
ske i den omfattning som delägarna i 
anläggningssamfälligheten beslutar om.
2. Mark- och miljödomstolen ändrar beslutet om 
andelstal för utförande och drift ( se fullständig 
dom) Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandena i övrigt.
4. Vardera parten ska stå sina 
rättegångskostnader.
Det ankommer på Lantmäteriet att göra 
erforderliga ändringar i förrättningshandlingarna.

Magdalena Widell

2020-02-05 Mark- och miljödomstolen 

KS 2018/4 KS meddelande DOM

Markfrågor mex 2018

2020.365 I Skatteverket meddelar att from 2020-01-29 är 
Borgholms kommuns civilförsvarsförening 
avregistrerad

Magdalena Widell

2020-02-05 Borgholms kommuns civilförsvarsförening 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.370 I Information till arbetsgivare med anledning av 
epidemi- eller pandemiutbrott | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:06)

Magdalena Widell

2020-02-05 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.373 I Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 31 januari 2020

Magdalena Widell

2020-02-06 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.376 I Internränta för år 2021 | Viktig information från 
SKR (cirkulär 20:7)

Magdalena Widell

2020-02-07 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.379 I Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse om 
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Magdalena Widell

2020-02-10 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande MEDDELANDE

2020.412 I Till samtliga kommun- och regionstyrelser
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har den 31 januari 2020 beslutat om 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om Strategi för
genomförande av Vision ehälsa 2025, se bifogad 
bilaga.
 
För frågor om överenskommelsen kontakta Patrik 
Sundström, avdelningen för digitalisering, e-post: 
patrik.sundstrom@skr.se eller 08-452 70 00. Vårt 
diarienummer för ärendet är 19/01571.

Magdalena Widell

2020-02-12 SKR

      KS meddelande MEDDELANDE

2020.414 I Protokoll från kalmarsunds gymnasieförbund 
2020-01-30

Magdalena Widell

2020-02-12 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.415 I Road rebels- Tillstånd att anordna uppvisning 
med motorfordon på väg centrala Borgholm 2020
-05-23 18:00-23:00 

Magdalena Widell

2020-02-12 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15 KS meddelande TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.416 I Angående lokaltrafikföreskrift- Länstyrelsen avslår 
ansökan om sänkt hastighet för Trosnäs- Frönäs- 
Gamleby samfällighetsförening 30 km/tim under 
perioden 2020-06-15--2020-08-15

Magdalena Widell

2020-02-12 Länsstyrelsen Kalmar län 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.424 I Beslut om statligt investeringstöd för 
hyresbostäder och bostäder för studerande enligt 
förordning (2016:881) Länsstyrelsen utbetalar 3 
402 000 kr till Borgholms kommun 

Magdalena Widell

2020-02-13 Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2017/198 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Byggnation av bostäder (SKL-hus), Rälla och 
Löttorp

2020.434 I Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:08)

Magdalena Widell

2020-02-14 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.212 U Röjning fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 Stefan Andersson-Junkka

2020-01-22 Kaj Petersson

KS 2018/67 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2020

2020.233 U Delegeringsbeslut att ge mark- och 
exploateringsstrateger med Tillväxtchef som 
ersättare fullmakt att företräda kommunen i mål 
nr M 5322-19 4:2 gällande ”Tillstånd enligt 
miljöbalken till ytvattenbortledning m.m för 
allmän vattenförsörjning

Ilko Corkovic

2020-01-22

KS 2020/31 2020-01-22- Inskickat till mark och 
miljödomstolen via post/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Fullmakt att företräda kommunen

2020.436 U Ölands kyrkstafett- Tillstyrkt ansökan för de 
delar som berör Borgholms kommun 2020-05-02 
 kl 08 00-16 00 

Anders Magnusson

2020-01-23 Yttrande 

KS 2020/15 2020-01-23- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.293 U Tillåtelse- Grävning sker Väster om Löts kyrka 
på Palmelund 4:1 och 4:2 2020-01-27--2020-09-
30

Julia Hallstensson

2020-01-30 20200001/One Nordic AB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.294 U Tillåtelse- Grävning sker på Strandgatan 14 
2020-01-20--2020-01-24  

Julia Hallstensson

2020-01-30 20200002/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-02-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-01-18 - 2020-02-19

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

2020.333 U GBJ bygg-  Ingen erinran mot ansökan för 
container på  Villagatan 3 2020-02-03--2020-04-
10

Anders Magnusson

2020-02-04 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-04- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.374 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot fordon på del av Södra 
Esplanaden,
Östra Kyrkogatan, Köpmangatan och Tullgatan, 
Borgholm;
beslutade den 6 februari 2020. Denna författning 
träder i kraft den 6 februari 2020 och upphör att 
gälla den 30 juni 2020 18.00

Helene Wertwein Haavikko

2020-02-06 2020:2

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.375 U Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Hantverkaregatan i Borgholm, 12-16,5 m 
söder om korsningen Storgatan-
Hantverkaregatan, gatans
östra sida, ska vara ändamålsplats för lastning 
och lossning.
2 § Ändamålsplatsen är endast avsedd för 
fordon tillhörande Apoteket.
Denna författning träder i kraft den 7 februari 
2020.

Helene Wertwein Haavikko

2020-02-07 2020:1

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

208757 K [TRV 2020/14605] Begäran om yttrande 
gällande transportdispens

Jonatan Wassberg

2020-02-17 GDL Transport AB

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.439 U Avflyttning av fordon RCS 369 Jens Odevall

2020-02-17

KS 2020/2 2020-02-17- Skickat till fordornsägare med 
uppmaning att ta bort fodornet senast 2020-02-
25

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

208802 K Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats 2020-03-30--
2020-12-31 kl.
09.00-23.00

Anders Magnusson

2020-02-18 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

208882 K Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan  
Start och Mål Torget i Löttorp 2019-08-03 kl 13-
20

Anders Magnusson

2020-02-18

KS 2020/15 DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

208883 K Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt 
ansökan

Anders Magnusson

2020-02-18

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

208886 K BTE bygg-  Ingen erinran mot ansökan för 
container på  Villagatan 3 2020-02-03--2020-04-
10_2

Anders Magnusson

2020-02-18 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Sidan  3 av 3

40



PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-04

§ 28 Information från verksamheten, kommunchefen
§ 29 Information; Preliminärt resultat 2019
§ 30 Möte med revisorerna
§ 31 RF SISU Småland; Fritidsbanker, information
§ 32 Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
§ 33 Information från samhällsplaneraren; Översiktsplan för Borgholms kommun
§ 34 Övergripande överenskommelse Mörbylånga kommun - Borgholms kommun
§ 35 Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1
§ 36 Förordning fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
§ 37 Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; politiker 
§ 38 Trafiknämnden; Handikapparkering, Åkerbohemmet
§ 39Tilldelningsbeslut upphandling Enheter, datortillbehör och AV
§ 40 Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

2020-02-11

§ 41 Utökad kommunal närvaro i Runsten
§ 42 Offentlig toalett, Södra parken
§ 43 Uppföljnings- och avstämningsmöte; socialnämnden
§ 44 Information; Bokslut och driftredovisning 2019
§ 45 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020
§ 46 Uppföljnings- och avstämningsmöte; utbildningsnämnden
§ 47 Information från fastighetsstrateg; Resedan 11
§ 48 Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi AB

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2020-01-27

§ 1 Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi AB
§ 2 Tillväxtchef Anders Magnusson informerar
§ 3 Förslag på överenskommelse mellan Borgholms kommun och RF-SISU Småland an-
gående stöd till utveckling av idrottsföreningar.
§ 4 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

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