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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 131

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens arbe-
te och läge.

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:

- Läget är fortsatt stabilt i kommunens verksamheter vad det gäller arbetet relate-
rat till pågående pandemi (COVID-19).

- Kommunen kommer att erbjuda kommunanställda möjlighet att gratis vaccinera 
sig mot säsongsinfluensan. Först kommer personal inom vård och omsorg att er-
bjudas vaccinationen, därefter skolpersonal, förskolepersonal och sist övrig per-
sonal.

- Kommunen har valt att ha väktare som närvarar på offentliga platser under den 
så kallade höstweekenden eller skördehelgen (2020-09-24—2020-09-26), för att 
uppmana allmänheten att hålla avstånd.

- Kommunen har sökt, sammanställer utgifter och kommer att söka statsbidrag för 
att täcka de ökade utgifter relaterade till att bekämpa effekterna av pågående 
pandemi (COVID-19) och för att minska smittspridningen. 

- Kommunen har inlett en rekryteringsprocess av ny HR-chef.
- Rekryteringsprocessen av ny bygglovschef och plansamordnare fortgår och be-

räknas snart vara färdig. 
- Kommunen kommer snart att genomföra en medarbetarenkät som genomförs 

årligen. Enkäten är menad att ge kommunen ett underlag för att arbeta med per-
sonalfrågor. Årets enkät är försenad till följd av pandemin (COVID-19). Vanligtvis 
genomförs den på våren.

- Budgetprocessen för årsplan och budget 2021 är igång och kommunen har haft 
den årliga budgetdagen.

Kommunchefen lämnar också en uppdatering av projekt Nybyggnation Åkerbosko-
lan och Särskilt boende Ekbacka samt informerar om förarbetet för hyresrätter och 
eventuellt LSS-boende i kvarter Resedan. 

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning augusti 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning augusti 2020 
varav framgår att 
 Resultatet för kommunen är +40,1 miljoner kronor. 
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +30,7 miljoner kronor.
 Investeringar 34,3 miljoner kronor. 
 Likvida medel 38,1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen augusti 2020.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133 Dnr 2020/8 042 KS

Uppföljning av presentkorten till anställda

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Kommunstyrelsen efterfrågar till nästa sammanträde en muntlig redogörelse för ut-
betalat belopp för presentkort.

Ärendebeskrivning
Det har beslutats att alla tillsvidareanställda i Borgholms kommun, vikarier med vi-
kariat på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per må-
nad, får en påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt. Det har även tagits be-
slut om att pengarna ska ges i form av ett presentkort som kan lösas in hos någon 
av våra lokala företagare. Detta för att säkerställa att pengarna når det lokala nä-
ringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att dela ut ytterligare presentkort på 
200 kronor.

Fördelningen i procent av användningen dessa presentkort är som följer (uppdelat i 
verksamhetskategorier): 1 % caféer och resturanger; 20 % dagligvaruhandel; och 
79 % detaljhandel. Slutsatsen är att övervägande del av dessa inköp har gått till 
detaljhandeln och sällaninköp.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom området 
samt att iordningsställa ett större våtmarkssystem inom den norra delen av områ-
det. 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut men har upphävts då Länsstyrelsen valt 
att överpröva planen. Förslaget har nu bearbetats och avsnitten om strandskydd 
och dagvattenhantering, som låg till grund för överprövan, har nu utvecklats.

Detaljplaneförslaget stämmer överens med kommunens fördjupning av översikts-
plan för Borgholm och Köpingsvik och hanläggs med utökat planförfarande. 

Beslutsunderlag
Plankarta.
Planbeskrivning, reviderad.
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02.

Bedömning
Ett antagande av detaljplanen stärker bostadsförsörjningen och ger möjlighet för 
inflyttning i kommunen. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

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

Skickas till
Kommunfullmäktige 
Handläggande tjänsteperson

______________
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§ 135 Dnr 2019/216 003 KS

Riktlinjer för medborgardialog samt rutin för genomförande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för genomförande av medborgardialog.

att riktlinjerna ska utvärderas och fastställas inför varje ny mandatperiod.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrap-
port. 

Demokratiberedning föreslog slutrapporten bland annat att formerna för dialog med 
medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och förtro-
endevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politis-
ka processen”. 

Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 249 antog policy för medborgardialog som utfor-
mats av förvaltningen utifrån rapporten som visar vad en medborgardialog innebär. 
Förvaltningen föreslog också riktlinjer för genomförande av medborgardialog för 
kommunstyrelsen 2019-11-26 § 175. Kommunstyrelsen återremitterade riktlinjerna 
för att förenkla dem, anpassa dem mer efter kommunens tillgängliga resurser och 
tydliggöra politikernas roller. Vikten av att deltagare i medborgardialogen informe-
ras väl i förväg belystes under sammanträdet. 

Beslutsunderlag
Förlag till riktlinjer för genomförande av medborgardialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01 § 172 Riktlinjer för medborgardialog 
samt rutin för genomförande.

Bedömning
I förslaget har det som i det tidigare förslaget hette kapitel 6 tagits bort för att ge 
kommunen större möjlighet att utforma varje medborgardialog efter sin kapacitet 
och resurser vid det tillfället och hålla riktlinjerna aktuella, även om Sveriges kom-
muner och Regioner ändrar sina förslag på metoder. Det nya förslaget på riktlinjer 
har också förenklat och kortat ner fler av de andra kapitlen, ändrat rubriceringen av 
flera stycken och delar samt lagt större vikt på prioritering utefter kommunens re-
surser och kompetens.

Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget 
att riktlinjen ska utvärderas och fastställas inför varje ny mandatperiod.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Staffan Lars-
sons tillägg. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr 2020/35 109 KS

Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommunens offentliga toaletter 
ska ha avgiftsfritt tillträde

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen då beslutade investeringar i offentliga toaletter har gjorts med 

betalningssystem och att kommunstyrelsen under två mandatperioder verkat 
för toaletter med denna funktion.

Ärendebeskrivning
I motion lämnad av 2020-01-20 Per Lublin (ÖP), Roland Wickholm (ÖP) och Karl 
Sandström (ÖP) till kommunfullmäktige föreslås följande:

att kommunfullmäktige beslutar att samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha 
avgiftsfritt tillträde.

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 lämnade motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 ANMÄLAN; Motion Samtliga kommunens of-
fentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24.

Bedömning
Kommunen har de senaste åren tagit beslut att utöka utbudet av offentliga toaletter 
i kommunen. Motionen nämner exempelvis de nya toaletterna i inre hamnen (Sjö-
torget).

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 245 till fastighetsavdel-
ningen att göra en översyn av samtliga offentliga toaletter i kommunen, samt behov 
av toaletter både centralt i innerstaden och kommunens hamnar och övriga turisttä-
ta områden. I uppdraget ingick också att utreda olika mera kostnadseffektiva lös-
ningar vad gäller skötsel av toaletterna, självrengöring, betalningssystem och så vi-
dare och att återkomma med förslag på långsiktig lösning vad gäller offentliga toa-
letter gärna med finansiering genom avgiftssystem.

Förslaget är berett av kommunstyrelse och förväntas behandlas av kommunfull-
mäktige vid samman sammanträde som denna motion. I den föreslås att kommu-
nen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara avgiftbelagda.

Utöver detta har kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 90 beslutat att i 
samband med renoveringen av toaletten vid Borgholms station investera i ett betal-
ningssystem likt det i hamnen. 
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Kommunstyrelsens beslutade 2020-02-25 § 32 att uppdra åt ekonomi- och fastig-
hetsavdelningen att omgående genomföra en offentlig upphandling av offentlig toa-
lett med rullstolsanpassning (HWC/RWC) och skötbord inklusive samma betalsy-
stem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

Båda dessa toaletter förväntas vara färdigställda under hösten/vintern 2020.

I kommunstyrelsens bedömning ingår även att problematiken med skadegörelse 
har minskat med avgifterna samt att renhållningen har förenklats.

Konsekvensanalys
Om kommunen väljer att alla toaletter ska vara avgiftsfria skulle detta innebära ett 
inkomstbortfall inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunen har ännu inte fått 
sin första inbetalning från betalningssystemet i hamnen. Den uppskattade summan 
för städning på toaletten på Sjötorget är 36 tkr om året som motsvarar städning cir-
ka 304 dagar med extrastädning under högsäsongen.

För att balasera budgetet skulle i kommande budgetprocess antingen besparingar 
behövas eller så skulle ytterligare medel  behöva anslås. Det rekommenderas inte 
att beslut i ärendet fattas utan att ställa det i relation till övrig verksamhet inom bud-
getprocessens ramar.

Dagens sammanträde
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.

Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.

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

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 137 Dnr 2019/210 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av torgbe-
läggningen med mera

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionens första punkt då framhävandet av brunnen skulle strida mot 

projektet Försköning av Borgholms torg avsikt att skapa öppna och flexibla 
ytor.

att anse motionens andra punkt, att låta göra en översyn av torgbeläggningen 
för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor, besvarad i och med kommunens regelbundna översyn 
av beläggningen av vägar och torg.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktige 2019-10-21§ 181 anmälde Per Lublin en motion som före-
slår att låta utreda möjligheterna att få fram en gammal stensatt stadsbrunn som 
upptäcktes på Borgholms torg i samband med en nybeläggning 2013-2015. Själva 
brunnen konserverades medvetet i samband med torgrenoveringen 2015 med 
grovkrossat grusmaterial som kan sugas upp. Brunnens djup var cirka 9 meter. 
Brunnen är mellan 4,5 och 5 meter i diameter. Brunnen finns under den röda pum-
pen på torget.

Per Lublin (ÖP) föreslår dessutom att kommunfullmäktige beslutar göra en översyn 
av torgbeläggningen för att förhindra att besökare till torget ramlar på eventuell un-
dermålig beläggning. 

Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01 § 174 Motion (Per Lublin ÖP) - åter-
ställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera.

Bedömning
På grund av rasrisk bör den inte återställas till fullt djup. Förvaltningens bedömning 
är att om brunnen skulle ta fram igen så kan den inte tömmas till mer än 1 max 2 
meter från överkant.

När torget gjordes om, i projektet som kallades Försköning av Borgholms torg, så 
var det öppna flexibla ytor som efterfrågades, kommunen ville ha så få ”låsta” ob-
jekt som möjligt enligt uppdraget för att säkerställa en flexibel användning. Brunnen 
skulle göra ytorna på torget mindre flexibla till följd av brunnens storlek.

Angående motionens andra punkt angående översyn av torgbeläggningen så ge-
noförs sådana översyner regelbundet av kommunen.
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Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2020/34 109 KS

Motion (Per Lublin m.fl ÖP) införa lönetak för kommunanställda i det 
högre löneskiktet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen eftersom ett bifall skulle begränsa kommunens möjlighet att 

rekrytera rätt kompetens, bryta mot fastställd lönepolicy och bryta mot centra-
la löneavtal.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP), Roland Wikholm (ÖP) och Karl Sandström Löfberg (ÖP) föreslår i 
motion inkommen 2020-01-20:

att ett lönetak införs för samtliga anställda i vår kommun som befinner sig ett i det 
högre löneskiktet.

Kommunfullmäktiges2020-01-20 § 10 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 183 Motion (Per Lublin m fl ÖP) in-
föra lönetak för kommunanställda i det högre löneskiktet.

Bedömning
Borgholms kommun har individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att 
lönen sätts efter verksamhetens krav och svårighetsgrad, kompetens och erfaren-
het samt marknadslöneläget.

Borgholms kommun och Borgholm Energis lönepolitik ska stödja möjligheten att 
bedriva en effektiv verksamhet genom att motivera kompetenta människor att börja 
arbeta inom våra verksamheter och uppmuntra medarbetare att utvecklas och 
stanna kvar inom koncernen. Lönepolitiken ska också vara ett verktyg för att styra 
verksamheten mot uppsatta mål.

Rekryterande chef samråder med HR-avdelningen om ett lönespann eller aktuellt 
löneläge för den aktuella kandidaten.

Konsekvensanalys
Kommunen kan inte sätta ett tak eller sänka avtalade löner utan att begå brott mot 
de centrala löneavtalen och kommunens lönepolitik.

Med ett lönetak skulle vi inte vara marknadsmässiga och då inte ha möjlighet att 
konkurrera om rätt kompetens till våra tjänster.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

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

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 139 Dnr 2020/30 008 KS

Medborgarförslag: Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera öde-
hus med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförlaget eftersom kommunen saknar resurserna att bistå 

med denna hjälp och för att inte utsätta sig för risk att bli skadeståndsskyldig.

Ärendebeskrivning
Förslagställaren föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-01-18 att:

Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk 
rådgivning i Borgholms kommun.

Kommunfullmäktige lämnade 2020-04-20 § 52 över ärendet till kommunstyrelsens 
förr ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01 § 175 Medborgarförslag: Hjälpa med-
borgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk rådgivning i 
Borgholms kommun.

Bedömning
Kompetensen som krävs för att renovera ödehus kan skifta beroende på om huset 
är k-märkt eller om andra särskilda omständigheter råder för ett renoveringsobjekt. 
Kommunen har i dagsläget inga resurser att ge stöd i både enklare och mer avan-
cerade renoveringar av den typ som medborgarförslaget berör.

Att erbjuda rådgivning i specifika ärenden medför risk att kommunen blir skade-
ståndsskyldig i fall där råden kan uppfattas som missvisande eller i värsta fall orsa-
ka skada på fastigheten om det följs. 

Konsekvensanalys
Att bifalla medborgarförlaget skulle innebära att en deltidstjänst skulle behöva till-
sättas, vilket det med tanke på kommunens ekonomiska utmaningar inte finns ut-
rymme till.

Skickas till
Förslagställaren

______________
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§ 140 Dnr 2017/274 106 KS

Uppsägning av avtal, Kalmarsund Promotion

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att låta nuvarande partneravtal fortsätta att gälla även 2021-01-01 till 2021-12-

31.

att kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för 
näringsliv hos Tillväxtenheten.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2019-12-06, mellan Kalmarsund Promotion 
och Borgholms kommun förlängs årligen såvida ingen uppsägning sker skriftligen 
senast per september månads utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-13.
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 163 Uppsägning av avtal, Kal-
marsund Promotion.

Bedömning
Det är av stor betydelse att även under 2021 kunna genomföra och erbjuda starta 
eget träffar/rådgivning samt mentorprogram för nya företagare i kommunen, vilket 
stämmer väl överens med Borgholms kommuns näringslivsstrategi och målet kopp-
lat till nystartade företag. Dessutom erbjuds kommunens företagare fortsatt möjlig-
het till affärsutveckling och nätverkande.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut.

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

Skickas till
Tillväxtchefen
Näringslivsutvecklaren

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 141

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141 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

2020.1971 U Delegationsbeslut- kommunchefens 
arbetsuppgifter och ansvar under dennes 
semester v 36-37 delegeras till tillväxtchef 
Anders Magnusson

Jens Odevall

2020-08-25

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.2020 U Upphävande av eldningsförbud i Borgholms 
kommun från 2020-08-31

Jonatan Wassberg

2020-08-31

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.2031 U Tillstånd- Grävning sker på Fritidsvägen -  P vid 
Sandg-Kapellv 2020-08-31-2020-09-30

Julia Hallstensson

2020-09-01 20200038/Ölands grävtjänst 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2034 U Ny kommunjägare- utse Jan-Åke Johansson till 
kommunjägare 

Ilko Corkovic

2020-09-03

KS 2020/124 DELEGERINGSBESLUT

Kommunjägare 2020-2023

2020.2062 U Filadelfiaförsamlingen i Borgholm - tillstyrkt 
ansökan för sång och musikstund, Torget 
Borgholm, 2020-09-13 kl. 12.00-12.45 

Anders Magnusson

2020-09-07 Yttrande 

KS 2020/6 2020-09-07 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2086 U Länstyrelsen- Borgholms kommun har för sin del 
ingen erinran mot ansökan 

Anders Magnusson

2020-09-09

KS 2020/15 DELEGERINGSBESLUT

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-09-16

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-08-21 - 2020-09-11

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.2115 U Delegationsbeslut - väktare/värdar i centrala 
Borgholm 2020-09-24--2020-09-26

Ilko Corkovic

2020-09-10

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.2123 U Apoteksgruppen- Ingen erinran mot ansökan om 
container på storgatan 14 under perioden 2020-
09-11--2020-09-14, kl. 12.00-18.00

Anders Magnusson

2020-09-11 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1023 I Förvaltningsätten meddelar i sin dom i mål 1651-
19 gällande överklagande om Kommunstyrelsens 
beslut den 26 februari 2019, 20-23 §§ samt 26-34
 §§. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
avseende besluten under paragraferna
23, 26, 29 och 33.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Magdalena Widell

2020-09-11 Förvatlningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande 
Ändrat datumen till 2020-09-11 för att det ska 
komma med på KS meddelande och efter 
redovsning ändras datumet tillbaka till 
ursprungsdatum inkommit 2020-5-26

DOM

Delegation KSO 2019

2020.1270 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 2513-
19 gällande Kommunfullmäktiges beslut den 15 
april 2019, 66, 75, 76 och 78-92 §§ att de avslår 
överklagandet 

Magdalena Widell

2020-09-11 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande
Ändrat datumen till 2020-09-11 för att det ska 
komma med på KS meddelande och efter 
redovsning ändras datumet tillbaka till 
ursprungsdatum inkommit 2020-5-26

DOM

Delegation KSO 2019

2020.1964 I Skrivelse ställd till kommunens ansvariga 
styrande politiker - Ilko, Carl och Staffan med 
förslag att alla timanställda som går in vid behov 
får ekonomisk kompensation från kommunen när 
dom inte kan gå i tjänst p g a minsta lilla 
misstänkta symptom på covid-19 (och naturligtvis 
även vid konstaterad covid-19).

Magdalena Widell

2020-08-21 Per Lublin

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1969 I Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:32)

Magdalena Widell

2020-08-25 Sveriges Kommuner och Regioner

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-09-16

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-08-21 - 2020-09-11

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1972 I Skrivelse från campare med fråga- Hur ser det ut 
med Säkerheten vid Camping i Borgholm 
kommun? Ställd till KSO och hans svar 

Magdalena Widell

2020-08-25 Gunter Flügel 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1973 I Redovisning av bidrag till Grillplats i Bläsinge Magdalena Widell

2020-08-25 Grillplatser i Bläsinge 

KS 2018/148 KS meddelande REDOVISNING

Ansökan uppväxlingsprojekt 2018

2020.1995 I Skrivelse om Marwin Johanssons Insändare i 
Ölandsbladet om fritidsägare skriv er här. 

Magdalena Widell

2020-08-26 Tom Hård

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2001 I Skrivelse om underhåll och trafiksäkerhet på 
kustvägarna med svar från mex

Magdalena Widell

2020-08-26 Gunnar Palmquist

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2007 I Region Kalmar län översänder förslag på 
infrastruktursatsning på kort och lång sikt

Magdalena Widell

2020-08-27 Region Kalmar län 

      KS meddelande FÖRSLAG

2020.2016 I Meddelande om att SmåKom skickar in remissvar 
om  Kommunutredningen 

Jonatan Wassberg

2020-08-28 SmåKom

      KS meddelande
Uppmaning till medlemskommuner att lämna 
remissvar, även om de inte är remissinstanser

REMISSVAR

2020.2021 I Borgholms Cityförening- Meddelar att de 
planerade loppis dagarna under 2020 ställs in. 

Magdalena Widell

2020-08-31 tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/6 KS meddelande 

Begagnade av allmän plats 

2020.2023 I Skrivelse om Turism och besökshantering. 
Överlämnad till tillväxtchef och turistchef 

Magdalena Widell

2020-08-31 bosse hermansen

      KS meddelande SKRIVELSE

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2030 I Skrivelse ställd till Länsstyrelsen i Kalmar län 
rörande kustvägen från Alvedsjöbodar och 
söderut på norra Öland.

Magdalena Widell

2020-09-01 Kim Teleman

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2042 I Naturvårdsverket beslutar att bevilja Borgholms 
kommun, 2120000795, bidrag med 50 procent av 
de bidragsberättigande kostnaderna för 
installation av 16 laddningspunkter för elfordon 
enligt 8 § förordningen (2019:525) om statligt stöd 
för installation av laddningspunkter för elfordon 
(förordningen). Bidrag beviljas dock med 

Magdalena Widell

2020-09-04 Naturvårdsverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2064 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
08-28 §§ 55-69

Jonatan Wassberg

2020-09-07 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2065 I Kalmarsunds gymnasieförbunds 
Delegationsordning reviderad 2020-08-28 

Jonatan Wassberg

2020-09-07

      KS meddelande
Enligt beslut i Kalmarsunds gymnasieförbunds 
direktion "Direktionen" 2020-08-28 § 58

REGLEMENTE

2020.2087 I Information och upprop - äldreomsorgens 
teknikutveckling

Magdalena Widell

2020-09-10 Teknikmarknad/Campus KTH

      KS meddelande INFORMATION

2020.2116 I Protokoll från Kommunförbundet Kalmar läns 
styrelse 27/8-20.

Magdalena Widell

2020-09-10 Kommunförbundet Kalmar läns 

      KS meddelande PROTOKOLL

Sidan  3 av 3
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-01

§ 168 Information från verksamheten, verkställighet kommunchef och tillväxtchef
§ 169 Förfrågan om arrende; Padel Stora Rör
§ 170 Ändring av utfart för storgatan 49
§ 171 Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län
§ 172 Riktlinjer för medborgardialog samt rutin för genomförande
§ 173 Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha av-

giftsfritt tillträde
§ 174 Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen 

med mera
§ 175 Medborgarförslag (Anders Beronius) Hjälpa medborgare som tar sig vid att renove-

ra ödehus med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun
§ 176 Remiss - Förslag till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027
§ 177 Remiss- Förslag till Regional biblioteksplan 2021-2024
§ 178 Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020-09-08

§ 179 Genomförande av undersökning av delårsboende
§ 180 Begäran om trafikåtgärder runt skolområde vid Åkerboskolan
§ 181 Begärana om ställningstagande i samfällighetsärende; Bilturismens effekter på 

beläggning av kustväg
§ 182 Information; Life watch- ansökan om projektmedel
§ 183 Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för kommunanställda i det högre lö-

neskiktet
§ 184 Remiss; Extra medel från Sveriges Geologiska Undersökning för att utföra grund-

vattenutredningar inom Kalmar län.
§ 185 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 186 Förfrågan om lokal i Borgholm för Arbetsförmedlingen
§ 187 Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kom-

mun och Borgholm Energi AB
§ 188 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
§ 189 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB

Kultur- och fritidsutskottet 

2020-08-24

§ 18 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
§ 19 Översyn av taxor och avgifter (kultur och fritid) inför budget 2021
§ 20 Skrivelse 20200514 till region Kalmar län och kommuner från studieförbunden gäl-

lande kommande bidrag.
§ 21 Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd festival
§ 22 Föreningen Ölands bowls klubb söker bidrag till mattor.
§ 23 Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län

§ 24 Information från föreningarna
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Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB

2020-08-20

§ 41 Styrelsemötets öppnande
§ 42 Föregående protokoll
§ 51 VD informerar augusti 2020
§ 44 Personalärenden 2020
§ 43 Organisationsstruktur Borgholm Energi
§ 45 Ekonomisk uppföljning juli 2020 samt överföring av medel för lättnad av arbetsgi-

varavgift
§ 46 Ökade nitrathalter i vattendrag inom Borgholms kommun
§ 47 Sammanfattning av strategidagen 2020-06-16
§ 48 Attestreglemente
§ 49 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 50 Beslut från kommunen maj - juli 2020

-----------------------------------------------------------------
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2019/69 041 KS

Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 tusen kronor.
att godkänna att resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom fö-

reslagna åtgärder. 

Begäran om tilläggsbudget  Tusen kronor

Avskrivningar 2 565

Åtgärder COVID-19 1 600

Rivning Skogsbryet 612

Ökade livsmedelskostnader 500

Gata/park kvarstående efter effektivisering-
ar

1 712

Summa 6 989

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att fö-
reslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys 
till alla förslag som presenteras.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-14 § 143 lyftes ärendet för att bli 
återremitterat för att förslaget skulle kompliteras med en konsekvensanalys av vid-
tagna prioriteringar.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tusen kronor till och 
med juli, årsprognosen är -7 100 tusen kronor.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tusen kro-
nor)

Åtgärd

Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning Ölands kom-
munalförbund 2019

-60 Åtgärder inom förvaltningen

Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige 
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-243 Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-442 Åtgärder inom förvaltningen

Gata/park (obudgeterade 
poster)

-3 500 Åtgärder inom förvaltningen 
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra 
anslag

 Summa -10 534  

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-
nader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, ga-
ta/park och hamnar.

Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tusen kro-
nor. Prognosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter 
av covid-19 för mer information). 

Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tusen kronor i 
bidrag för konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tu-
sen kronor för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen 
med 160 tusen kronor under 2020 och resterande del under 2021. 

Ersättning Ölands kommunalförbund 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram

Rivning Skogsbrynet
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-
se beslut § 212 negativt med 420 tusen kronor. Kostnaden för rivningen har ökat 
med 192 tusen kronor i och med asbest.

Stormskador hamnar
Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-
das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tusen kronor till åter-
ställande akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgete-
rad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostnaderna hanteras inom för-
valtningens ram.

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tusen kro-
nor. Vakanta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åt-
gärder motsvarande 1 800 tusen kronor. Vidare finns högre kostnader än budgeterat 
på drift och fortsatt genomlysning av verksamheten fortgår under året.

Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-
naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för 
gatubelysning i kommunen.

Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på 
livsmedel. 

Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i 
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tu-
sen kronor per enhet. 

Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-
kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:

Åtgärder  tusen kronor

Vakant nämndsekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enligt budget) 200

Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700

Bemanning kostenheten 130
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Summa 3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-
nisation.

Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom 
ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.

Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier. 

Intrångsersättning Länstyrelsen 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-17.

Bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att tillägget är nödvändigt, men önskar belysa vikten av 
att varje förslag som innebär en budgetförändring måste innehålla en konsekvensa-
nalys av förändringen och omprioriteringen. 

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 miljoner kronor. Vid be-
slut om tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7,0 miljoner kronor uppgår kommu-
nens resultat till 6,8 miljoner kronor för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrel-
sens underskott 7,0 miljoner kronor. Detta eftersom den samlade bedömningen är 
att det inte finns någon realistisk möjlighet till ytterligare effektiviseringar på kort 
sikt, utöver de ovan beskrivna åtgärderna (3,8 miljoner kronor). Det saknas således 
reell möjlighet att ytterligare minska kostnaderna eller höja intäkterna innevarande 
budgetår. Detta eftersom ytterligare personalneddragningar får effekt först nästa år 
med hänsyn till gällande lagar och avtal om uppsägningstid och dylikt samt att övri-
ga kostnader främst härrör sig till avtal med uppsägningstid. 

Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektiviseringar med drygt 1,5 
miljoner kronor utöver redan beslutade omprioriteringar. Vi ser över mindre utgifter 
löpande som abonnemang, licenser och medlemsavgifter. Samtliga vakanser för-
söker vi i möjligaste mån avvakta tillsättningar och pröva andra lösningar för. Däre-
mot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom koncernen vilket 
kan ge effekt under 2021.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gata/park och kost måste framledes erhålla en mer realistisk budget för att fullgöra 
sin uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många sak-
nat ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verk-
samheter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.

Konsekvensen blir att vi inte kan leva upp till kvalitetskrav på måltidsleveranserna 
till våra gamla och unga och skötseln av våra vägar och grönytor om vi ska skära 
ytterligare i dessa verksamheter.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer Carl Malgeruds med fleras yrakand.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 143 Dnr 2018/231 312 KS

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå (omprioritera) 357 tusen kronor från avslutat projekt 1423 (Lilla triang-

eln) och 1 400 tusen kronor från projekt 1405 (Beläggningsarbete) till projekt 
1426 Cykelled Knäppinge-Ormöga för år 2020 för beläggningsarbeten. 

Ärendebeskrivning
Cykelleden mellan Knäppinge och Ormöga är klar och det grusmaterial som ligger 
på cykelvägen fungerar dåligt. Det blir spårigt och vi har problem med att många 
får punktering. Anslutningsvägarna (cirka 1000 m) är klara för att beläggas.

Förvaltningen har gjort bedömningen att det finns ett värde i att utföra beläggnings-
arbetet under hösten 2020. 

Kostnaderna för projektet har hitintills varit som följer:

I budget för år 2020 var det budgeterade beloppet för projektet 1 403 tusen kronor. 
Efter beslut i kommunstyrelsens 2020-05-26 § 89 om att anslå ytterligare 425 tusen 
kronor var det budgeterade beloppet för år 2020 1 828 tusen kronor. Kostnaden, 
medräknat det föreslagna beloppet, för år 2020 är därmed 3 585 tusen kronor. 
Medräknat kostnaderna för projektet 2019 är den totala kostanden för projektet 
4 182 tusen kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-18.

Bedömning
Sträckan består av Knäppinge-Ormöga 3700 m inklusive anslutningsvägar Budget-
pris bedöms till 1150 tusen kronor +/- 5%. Budget bedöms därför till 1 225 tusen 
kronor.

Budgetpriser inkluderar justering, eventuell kantskärning, grus, maskinläggning och 
IMT massa. IMT massa är den beläggningstyp som använts på kustvägen mellan 
Äleklinta och Grönvik samt stora delar av cykelleden i övrigt.

Om kommunen avvaktar med beläggningsarbetet så blir konsekvensen att det till-
kommer årliga kostnader för hyvling och kompletteringsgrusning.

Resterande anslag (omprioriteringar) är avsedda att täcka de utgifter utöver dessa 
som projekt 1426 Cykelled Knäppinge-Ormöga gått över budget.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.

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

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

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Skickas till
Tillväxtenheten
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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