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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-28 1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 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
Kommunchef Jens Odevall informerar om:
- Kommunens arbete med bokslutet 2019.
- Budgetprocessen 2021 påbörjas snart.
- Styrgruppen för Projekt nybyggnation Åkerboskolan har tagit fram en funk-

tionsplan för den nya skolan och kommunen har gått vidare med processen. 
Frågan om utbetalningen av försäkringsersättning är ännu inte avgjord,

- Arbetet med Resedan 11, angående försäljning av fastigheter och upphand-
ling av LSS-boende.

- Placeringen av den planerade aktivitetsparket är inte fastställd, men Mark-
nadsplatsen kan komma att bli aktuell.

- Kommunchefen redogör för de nya offentliga toaletterna och deras betal-
ningssystem.

- Kommunen håller på att ringa företagare verksamma i kommunen, drygt 1900 
stycken och de företagasbesök som görs redogörs för.

- Den nya organisationen som implementerades i januari 2019 ska utvärderas. 
Utvärderingen ska inte göras av en anställd hos förvaltningen. Möjlig utvärde-
rare är kommunrevisionen. 

- Kommunens sjuktal är höga och arbetet att får ner dem fortgår. Eventuellt kan 
kommunen komma att besökas av Sunt arbetsliv.

- Vissa delar av kommunledningsförvaltningens verksamhet kommer troligen 
att flytta till Ölands utbildningscenters lokaler i Borgholm. De enheter som är 
aktuella för flytt är administrativa enheten och miljöenheten. 

- Samverkan med Mörbylånga pågår och de verksamhetsområden som är ak-
tuella för att utveckla en mer djupgående samverkan kring är livsmedel- och 
alkoholhandläggning. I framtiden kan verksamhetsområdena servicecenter, 
vatten och avfall (VA) och processer rörande digitalisering bli aktuella att sam-
verka kring.

______________

4



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-28 2
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§ 2 Dnr 2017/130 100 KS

Medborgarundersökning 2019

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger medborgarundersökning till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen deltog 2019 i SCB:s Medborgarundersökning. Resultaten inkom 2020-
01-10. 

Beslutsunderlag
Medborgarundersökningen 2019 Borgholms kommun

Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör för undersökningens resultat angående Borgholms kom-
mun och riksgenomsnitt.

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2019/127 008 KS

Medborgarförslag (Stefan Wiberg) - bygg utegym i Rälla

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med pla-

navdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och komma 
med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för priori-
tering i kommande års budgetarbete.

att tacka förslagsställaren och att medborgarförslaget med hänvisning till den 
första att-satsen kan anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Stefan Wiberg föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-29 att det byggs ett utegym i 
Rälla då det ger invånarna möjlighet till rörelseaktivitet och förbättrad hälsa.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 127 att lämna förslaget till kommun-
styrelsen för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 127.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 21.

Bedömning
Precis som förslagsställaren skriver har det gjorts och planeras för fortsatta stora 
satsningar för att stärka attraktiviteten för att leva, bo och verka i hela kommunen. I 
Rälla har det färdigställts ett hyreshus och det planeras för omfattande byggnation 
precis söder om Rälla vilket kommer leda till att fler väljer att bosätta sig i området. 
Frilufts- och Naturområdet ’Rälla Tall’ och angränsande Ekerum erbjuder redan 
idag stora möjligheter till rekreation-, motion- och uteaktiviteter. Att skapa utegym 
och liknande anläggningar stärker områdets attraktivitet än mer. Det är också posi-
tivt att det lokala föreningslivet engagerar sig i frågan.

Därför föreslås att ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsam-
mans med planavdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och in-
komma med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för pri-
oritering i kommande års budgetarbete.

Skickas till
Förslagsställaren

______________
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§ 4 Dnr 2019/8 042 KS

Driftredovisning 2019

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppdrar ekonomi- och fastighetsav-
delningen att skicka kommunens preliminära resultat för 2019 till kommunstyrelsens 
ledamöter så snart de finns tillgängliga. 

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen och controller Mattias Sundman lämnar driftredovis-
ning för 2019. Informationen som presenteras kommunstyrelsen omfattar bland an-
nat: 

- Driftkostnaderna, budgetering och avvikelen för verksamheterna, kommunstyrel-
sen, övriga nämnder, Borgholm slott, utbildningsnämnden, socialnämnden, mil-
jö- och byggnadsnämnden.

- Kommunens investeringar

- Kommunens likviditet vid årsskiftet 2019/2020

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 5 Dnr 2019/28 008 KS

Medborgarförslag( Ulrika Alvarmo) Tillbyggnad av befintlig sporthall i 
Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka förslagsställaren men meddela att kommunen i dagsläget inte priorite-

rar en utbyggnad av sporthallen i enlighet med förslaget och att härmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning
Ulrika Alvarmo, föreslår i medborgarförslag att en tillbyggnad görs av befintlig 
sporthall i Borgholm. I förslaget framgår att klubbar/föreningar anser att det saknas 
tider för träning och att befintlig läktare inte täcker behovet vid specifika evene-
mang. Utbyggnaden föreslås omfatta träningshall, fler omklädningsrum, bollförråd 
mm och över dessa en läktare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 28, Mottagande och överlämning av medborgar-
förslag för beredning och beslut.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 20
Medborgarförslag (Ulrika Alvarmo) Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm.

Bedömning
Förslaget innebär att Borgholms sporthall utvecklas till en arena som kan användas 
för flera event än bara idrott, vilket kommunen saknar idag. Detta är i grunden nå-
got positivt och borde skapa förutsättningar för tillväxt och ökad attraktivitet. 

En tillbyggnad av Borgholms sporthall enligt förslaget bedöms till cirka 800 kvadrat-
meter och kostnaden uppskattas till cirka 20 mkr (25 tkr/m2). En sådan investering 
måste emellertid ställas mot andra investeringar för våra kärnverksamheter och 
planerade investeringar för olika fritidsaktiviteter med mera varför kommunen bör 
avvakta med att ta ett sådant beslut.

Förvaltningen bedömer att kommunens totala yta för klubbar/föreningars behov av 
träning är god men beläggningsmässigt kan konstateras att såväl sporthallens be-
läggning är hög som att en stor efterfrågan finns vardagar under dag och kväll. 
Samtidigt finns andra hallar att tillgå i Borgholm eller i dess närhet för olika aktivite-
ter. Föreningar kan bland annat förlägga sin träning i Rälla sporthall som alternativ 
till Borgholm.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bokningsgrad sporthallar 2019 ( %)
 Borgholm Rälla Åkerbohallen
VT Vardagar 16-22 47,2 33,6 35
VT Lördag-Söndag 8-22 48,6 17,7 8,8
HT Vardagar 16-22 53,8 36,5 34,2
HT Lördag-Söndag 8-22 36,9 29,5 22,4

Vad gäller sporthallar kan nämnas att det finns en, än så länge obesvarad, motion 
som föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för en ny sporthall i Borgholm 
med god åskådarkapacitet vilken bör beaktas och ställas mot utveckling av befintlig 
sporthall. 

Upplysningsvis har fastighetsavdelningen fått i uppdrag att kostnadsberäkna reno-
vering av befintliga toaletter som inte renoverades i samband med uppfräschning 
av duschutrymmen med mera. 

Skickas till
Förslagställaren

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2019/242 109 KS

Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att lägga proto-
kollsanteckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen för att bevara ordförandes möjlighet att bevara protokollet 

från belastningar.

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) föreslår i motion inkommen 2019-12-09 att Borgholms 
kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte tjänstgör under 
nämndsmötet har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 232 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 232 ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD) 
- ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar.
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 14Motion (Marwin Johansson KD) - 
ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet 

Däremot finns stöd i kommunallagen för att lämna reservationer mot beslutet, vilket 
den förtroendevalde kan utveckla skriftligen i bilaga till protokollet. 

Att ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad i protokollet till-
för inte ärendet något utan blir ytterligare en belastning.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsen arbetsutskotts avslagsförslag.

Reservationer
Marwin Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 7
Information om #vattentankar (Vattenvecka v 15)

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Projektledare Kristin Bertilius informerar om #vattentankar och Vattenvecka vecka 
15. Av informationen framkommer bland annat:

- Att regionen har varit initiativtagare till projektet och att kommunchefer har varit 
de som lett projektet i de deltagande kommunerna. 

- Att en kick-off, där Carl Malgerud och Staffan Larsson från Borgholms kommun 
deltog, har anordnats och en kick-out ska genomföras i samband med invigning-
en 2020-04-08.

- Svensk vattenstämma anordnas i maj 2020.

Carl Malgerud och Staffan Larsson redogör kort för den kick-off de deltog på.

______________
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§ 8 Dnr 2019/199 109 KS

Motion  (Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i Borgholm för unga 
och gamla

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till att det redan pågår ”träff-

punktsverksamheter” som kan utvecklas i enlighet med motionen. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-09-
27:

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utse en lämplig lo-
kal vid eller i närheten av torget i Borgholm där någon slags samlingspunkt för så-
väl gamla som unga skulle kunna ordnas. 

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 178 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - sam-
lingslokal vid Torget i Borgholm för unga och gamla.
Tjänsteskrivelse, 2019-11-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 15 Motion (Per Lublin ÖP) - sam-
lingslokal vid Torget i Borgholm för unga och gamla.

Bedömning
Ur ett folkhälsoperspektiv är det positivt att erbjuda mötesplatser där äldre och yng-
re kan mötas. De äldre kan berätta om sin uppväxt för de yngre och de yngre kan 
berätta om hur deras livssituation ser ut, enömsesidigt gynnsam situation. Ett första 
steg skulle kunna vara att utveckla de seniorcaféer eller andra ”träffpunktsverksam-
heter” som anordnas av de lokala pensionärsorganisationerna PRO Borgholm och 
Köpingsvik samt SPF Blåelden där samtliga pensionärer välkomnas. Här har kom-
munen redan ett upparbetat samarbete och stödjer verksamheterna med årligt bi-
drag för att täcka föreningarnas hyreskostnader i externa lokaler. På detta sätt nytt-
jar kommunen redan upparbetade samarbeten än mer och konkurrerar inte med de 
initiativ som kommunen redan stödjer eller de privata näringsidkare som bedriver 
caféverksamheter eller dylikt. Folkhälsosamordnaren bör därför verka för en sådan 
utveckling med berörda pensionärsorganisationer och utbildningsförvaltningen.

Konsekvensanalys
Jämställdhet/Barnperspektiv: (perspektiv som prövas av tillväxtenheten under 
sex månader för att sedan eventuellt spridas till övriga förvaltningar). 
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Om ungdomar tillfrågas om att möta seniorer bör fördelningen mellan flickor och 
pojkar som deltar vara lika annars kan ärendet påverka dem olika. Då når kommu-
nen även upp till artikel 12 i Barnkonventionen där alla barn har rätt att uttrycka sin 
mening. Detta genom att de elever som ev kommer att delta har samlat in frågor 
från sina resp klasser. Av intresse kan även vara att utvärdera hur många kvinnor 
respektive män som deltar på seniorcaféerna. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 9 Dnr 2019/195 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av regelverket för den kommunala bi-
ståndsbedömningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-24:

att kommunfullmäktige beslutar att låta göra en total översyn av regel verket för den 
kommunala biståndsbedömningen i syfte att öka bestämmanderätten för den enskil-
de gällande sitt boende och sin vardag. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 177 motionen till socialnämnden för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 177.
Socialnämnden 2019-12-18 § 135 Motion (Per Lublin ÖP) - göra en total översyn 
över reglerverket för den kommunala biståndsbedömningen.
Bedömning

Socialstyrelsens framarbetade modell Individens behov i centrum (IBIC) vilket inne-
bär att fokus läggs på den enskildes behov istället för utbudet av existerande insat-
ser.

Vid ansökan om bistånd görs en bedömning av dennes behov. Bedömning och be-
slut görs av biståndshandläggare på delegation från nämnd.  Bedömningen syftar 
dels till att utreda vilka behov som finns, dels till att utreda om dessa behov kan till-
godoses genom den enskilde själv eller på annat sätt. Det är först efter en sam-
manvägd bedömning av behovet, de egna resurserna och omständigheterna i öv-
rigt som nämnden kan konstatera om den enskilde har rätt till särskilt boende eller 
inte.

Särskilt boende kan beviljas omsorgstagare med betydande behov av omsorg och 
vård dygnet runt, under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna 
bostaden. För att kunna beviljas ett särskilt boende ska den enskilde uppfylla de 
allmänna kriterierna enligt nedan: 

- Betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet. 
- Omsorg, trygghet och säkerhet kan inte tillgodoses i det egna hemmet, på 

grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. 
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-  Hemtjänst bedöms inte vara tillräckligt eller att omfattningen av hemtjänst alt. 
omsorg av anhörig inte anses som skälig för att säkerställa en god vård och 
omsorg. 

- Nämnden har sedan 2017 godkänt ett inriktningsbeslut på att taket för antalet 
hemtjänsttimmar inte bör överskrida 200 timmar per månad. 

Socialnämndens bedömning
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna 
att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och samtidigt se över be-
greppet särskilda boendeformer för äldre. Detta gäller omsorgstagare som inte be-
höver omsorg dygnet runt. 

En plats på särskilt boende i Borgholms kommun där omsorgstagarna med bety-
dande behov av omsorg och vård dygnet runt ska beslutas av nämnd.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom socialnämndens avslagsförlag. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 10 Dnr 2018/194 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - omarbetning av taxor för markhyra i kommu-
nens hamnar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad i och med ändrad taxa.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-08-16:

att kommunfullmäktige beslutar att taxorna till kommande år ska omarbetas så att 
samtliga kommunens hamnar ska bedömas likvärdiga ifråga om attraktivitet.

Kommunfullmäktige 2018-08-20 lämnar motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 166 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Kommunfullmäktige 2019-03-18 § 59 om taxor för hamnar 2019.
Tjänsteskrivelse, 2019-12-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 1 Motion (Per Lublin ÖP) - omar-
betning av taxor för markhyra i kommunens hamnar.

Bedömning
Borgholms kommun beslutade om en höjning av taxorna för markhyra i kommu-
nens hamnar, av vilka i praktiken de flesta fall är hyra av sjöbodar, inför säsongen 
2018. Att höja hyran bedömdes som skäligt, då hyrorna tidigare var låga vid en 
jämförelse med ett bedömt marknadsvärde. 

Hamnarna klassades i A- respektive B-läge med utgångspunkt i marknadsvärde för 
de olika områdena. Som A-läge klassades hamnarna i Borgholm, Byxelkrok, Sand-
vik och Kårehamn.

I den pågående översynen av kommunens hamnar, där även debitering ses över, 
föreslogs att Böda hamn, som har varit klassificerad som B-läge, istället klassifice-
rades som A-läge. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 59 att Böda hamn 
klassificeras som A-läge. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 11 Dnr 2018/195 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - verka för flytt av turistbyrånverksamheten till 
busstationen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsatt bevaka alternativa placeringar för att säkra lämpliga lokaler för turist-

byråns verksamhet och undersöker synergieffekter med samlokalisering av 
annan verksamhet.

att motionen därmed kan anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-08-16:

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunens företrädare i turistorganisationen att 
verka för att turistbyråverksamheten vid inre hamnen flyttas till busstationen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-20 § 167 att lämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 167 lämnar motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 2 Motion (Per Lublin ÖP) - verka för 
flytt av turistbyrånverksamheten till busstationen.

Bedömning
Per Lublin (ÖP) anger som skäl för sitt förslag att det vore det bra om turistbyrå-
verksamheten flyttades för att på så vis kunna ha busstationens väntsal öppen på 
ett väl fungerande sätt i Borgholm.

Förvaltningen delar Lublins synpunkter om att en öppen och välkomnade vänthall 
med service hade varit bra.

Före nuvarande lokalisering var turistbyrån placerad i stationsbyggnaden, men flyt-
tades av olika anledningar därifrån.  

Turistbyråverksamheten är idag enbart öppen för allmänheten under säsong och 
några andra planer finns inte i dagsläget. Turistbyråverksamheten i många kommu-
ner lever i en föränderlig tid där allt mer går åt det digitala. Kommunens turistbyrå 
är än så länge placerad i lokalen Mittpunkten av olika verksamhetsfördelar såsom 
samordning med Skördefestens personal samt personal inom Ölands kommunal-
förbund. 

18



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-28 11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nuvarande lokalisering kan framöver behöva prövas om marken behövs för andra 
ändamål och busstationen kan då vara ett alternativ, liksom andra centrala lägen i 
Borgholm. En idé som diskuterats är ett närmare samarbete med kommunens ser-
vicecenter eller annan aktör för att kunna förlänga tiden för service till besökare. 
Läget av en framtida placering av fysisk turistbyrå bör vara så nära där personer är 
som mest, det vill säga på en mer central plats.

Därför bör kommunstyrelsen fortsatt bevaka alternativa placeringar för att tillsäkra 
lämpliga lokaler för turistbyråns verksamhet och undersöker synergieffekter med 
samlokalisering av annan verksamhet.

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsförslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 12 Dnr 2019/170 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen då delegationsordningarna justeras av respektive nämnd.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10:

att kommunfullmäktige beslutar låta göra en översyn av kommunens delegations-
regler, så att beslut som kan skapa allmän debatt och bli föremålför årskilliga syn-
punkter bland kommunmedborgarna aldrig får vara delegerade till tjänstemannanivå

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 151 att lämnade motionen till kommun-
styrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 151 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - över-
syn av delegationsregler.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av 
delegationsregler

Bedömning
Som skäl för förslaget anger Lublin exemplet att upplåta torget till den så kallade 
mat- och musikfestivalen som ägde rum i somras och att torget därmed inte var fritt 
att tillträda för allmänheten utan att erlägga entréavgift. Beslut om att upplåta kom-
munens mark har kommunstyrelsen delegerat till tjänstemannanivå och dessa be-
slut delges kommunstyrelsen. 

Att fatta ett beslut på delegation har samma rättsliga innebörd som om styrelsen el-
ler nämnden fattar det. Anser kommunstyrelsen att delegationen inte sköts är det 
kommunstyrelsens uppgift att ändra delegationsrätten. Något sådant har inte 
väckts av kommunstyrelsen eller av någon av dess ledamöter.
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Kommunfullmäktige beslutar om hur kommunen ska organiseras och om hur an-
svarsfördelningen ska ske genom att anta reglementen. Styrelsen och nämnderna 
har i sin tur rätt att delegera till utskott, förtroendevalda och anställda att besluta på 
styrelsens vägnar i angivna slag av ärenden. Såväl i delegationsordningarna som i 
kommunallagen anges att beslutanderätt inte får utövas i ärenden som rör myndig-
hetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. När delegation getts till anställd är det av vikt att stämma av med de för-
troendevalda i styrelsen eller nämnden inför beslut av eller överlämna känsliga 
ärenden till styrelsen eller nämnden att hantera. Detta då styrelsen eller nämnden 
är de som har det yttersta ansvaret för sin verksamhet. 

Kommunfullmäktige kan således inte styra över delegationsordningarna men själv-
klart bör nämnderna och styrelsen fortlöpande utveckla sitt regelverk för att tillför-
säkra sig om att besluten inte avviker mot den politiska inriktningen. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsförslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 13 Dnr 2018/240 002 KS

Godkännande av attestlista för kommunstyrelsen 2020; Attestanter 
2018-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna attestlista för kommunstyrelsen.

att godkänna föreslagna mottagnings- och beslutsattestanter inom kommunsty-
relsens verksamhetsområde.

att delegera till budgetchefen att vid personalförändringar godkänna revidering 
av attestlistan under mandatperioden, ersätter tidigare beslut § 187/2018.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i organisationen har ekonomiavdelningen tagit fram 
en ny attestlista som även kommer att gälla efter återförande av skattefinansierade 
verksamheten.

Vidare har önskemål framförts att budgetchefen ersätter kommunchefen vad gäller 
delegation att godkänna attestlistan med anledning av personalförändringar under 
mandatperioden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 187.
Attestlista, 2020-01-01.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 7 Godkännande av attestlista för 
kommunstyrelsen; Attestanter 2018-2022.

______________
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§ 14 Dnr 2019/228 406 KS

Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsme-
delskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och till-
synsavgift

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Plan- och Bygglovstaxan för 2020 och att förändringar i avgifterna justeras ef-

ter Prisbasbeloppet för 2020.
att anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2020 

gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt 
livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt (PKV) blir 940 kronor per tim-
me för miljötillsyn och 1053 kronor per timme för livsmedelskontroll.

att besluta om taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt tillsynsavgift för 
2020 lämnas oförändrad, enligt miljö- och byggnadsnämnden beslut § 
14/2019.

Beslutet är ett tilläggsbeslut till beslut kommunfullmäktige § 242/2019.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKL:s hemsida. Prisindex 
för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 

SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 
detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns 
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa re-
kommenderar SKL att PKV för föregående år används för att beräkna nästkomman-
de års timtaxa.  SKL presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är 
denna indextabell som utgör underlag för höjningen. Enligt redovisad tabell i oktober 
2019 anges ett prisindex om 3,2 % för 2018. Förslag till timtaxor för år 2020 redovi-
sade ovan innebär alltså en höjning om 3,2 % utifrån 2019 års timtaxor på 940 kr för 
miljötillsyn och 1053 kr för livsmedelskontroll. 

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsme-
delslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och 
landstings modell (SKL). 

Taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt tillsynsavgiften lämnas oförändrad. 
Det som påverkar är den nya tobakslagen där utfallet tidigast kan ses under hösten 
2020.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-24 § 14.
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SKL:s prisindex kommunalverksamhet, PKV 2019-10-01.
Tjänsteskrivelse, 2019-10-07.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-24 § 198 - överlämnar förslag till taxor för an-
tagande till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 191 Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa 
miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd 
och tillsynsavgift.

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen ställer sig bakom miljö- och byggnadsnämndens förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 15 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
13: Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna en vegetarisk rätt som alternativ.

att utökat salladsbord i buffévagn provas på Träffpunkt Solrosen och utvärderas 
efter ett år.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 augusti 2019 § 166 att ge socialnämnden i 
uppdrag att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 
två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. Detta är en del av de beslut som 
beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Efter samtal med kostchef Åsa Amnér på Borgholms Energi AB framgår det att ett 
vegetariskt alternativ kan tillredas och beställas redan idag, utan extra kostnad. Kö-
ket har inte kapacitet att tillaga ytterligare alternativ.

Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 22 000 kronor och tar relativt stor plats. Att placera en 
vagn på Träffpunkt Solrosen skulle vara en bra möjlighet för att utvärdera efterfrå-
gan av det utökade salladsbordet och därefter se över möjligheten till salladsbord 
på enheterna, inom särskilt boende.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-12-18  § 134 Delredovisning av uppdrag från beredning (in-
kom 2019-12-27).

Bedömning
Ett vegetariskt alternativ ligger rätt i tiden. Alternativet ger inte någon extra kostnad. 
Rutin för hur beställning ska ske från enheterna till systemet AIVO framtas av verk-
samhetschef samt kostchef.

Då efterfrågan av färsk sallad inte är så stor idag på enheterna inom särskilt boen-
de, ser vi positivt på att det provas och utvärderas inom träffpunktsverksamheten.

Konsekvensanalys
Ekonomisk konsekvens:

- Buffévagn: 22 000 kr
- Beräknad kostnad för utökat salladsbord: 20 000 kr/år
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Dagens sammanträde
Lars Ljung (S) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 

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

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 16 Dnr 2020/22 045 KS

Borgensförbindelse, återlämning av outnyttjad borgen Borgholm Energi 
AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Borgholm Energi AB återlämnar outnyttjad borgen om 66 Mkr, så att borgens-

förbindelsen motsvarar den aktuella låneskulden.
att kommunen i budgetarbetet beaktar förändringen i kommunens intäkter. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB har en total låneskuld som är placerad hos Kommunin-
vest om 486 Mkr. Borgensförbindelsen som Borgholms kommun har utfärdat 
är på 552 Mkr. Kostnaden för åtagandet är 0,6 % på hela borgensförbindel-
sen. Borgholm Energi AB vill därför minska borgensförbindelsen med 66 Mkr 
till 486 Mkr.

Beslutsunderlag
Borgholms Energi AB 2019-12-18 § 133 Borgensförbindelse; åter-
lämnar outnyttjad borgen om 66 mkr.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom Borgholms Energi AB:s 
beslut och tillsammans med det föreslå kommunstyrelsens att kommunen i budget-
arbetet beaktar förändingen i kommunens intäkter.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen ställer sig bakom förslaget.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 17 Dnr 2019/224 253 KS

Försäljning tomter Byxelkrok 1:14 samt 1:15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att sälja bildade fastigheter till Ärevarvet AB och till Robert Johanssons Stenhug-

geri AB.

att uppdra åt mark- och exploateringsstrategerna att förhandla pris med respek-
tive part.

Ärendebeskrivning
2016-05-31 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att upplåta befintligt arren-
de med tomträtt på del av Byxelkrok 1:1. Idag har fastigheten fått en fastighetsbe-
teckning: Byxelkrok 1:14 och intill har fastigheten Byxelkrok 1:15 avstyckats för 
samma ändamål. Ärendenummer hos Lantmäteriet: H18157 infördes i fastighetsre-
gistret och avslutades lyckosamt 2019-02-19. Tomträttsavtal har skrivits med båda 
tilltänkta tomträttsinnehavare.

Ärevarvet AB som tomträttsinnehavare på Byxelkrok 1:14

Robert Johanssons Stenhuggeri AB på Byxelkrok 1:15

I de avstyckade fastigheterna återfinns tre stycken avtalsservitut som avser led-
ning, väg och områdesservitut till förmån för Böda-Torp 44:1. I lantmäteriförrätt-
ningen utelämnas upphävande av avtalsservitut för överenskommelse vid sidan av 
förrättningen. Överenskommelse om upphävning med fastighetsägaren till Böda-
Torp 44:1 är en förutsättning för att tomträttsavtalen skall bli legitima och inskrivna i 
fastigheterna. Parterna är inte överens varpå fastigheterna inte är upprättade med 
tomträtt och heller inte ger Borgholms kommun de avsedda intäkterna så länge det 
råder.

Tillväxtenheten har värderat fastigheterna genom Värderingsbyrån AB i Kalmar 
2019-11-14. Byxelkrok 1:15 värderas till 700 000 kronor och Byxelkrok 1:14 värde-
ras till 500 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Undertecknade tomträttsavtal skrivna med endera parter. Varav inget av de skrivna 
avtalen är legitima på grund av icke upphävda belastningar i fastigheterna.
Marknadsvärdering av tomterna utförda av Värderingsbyrån AB i Kalmar.
Kartbilaga över Byxelkrok 1:15 och Byxelkrok 1:14.
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 25 Fastighetsförsäljning kommuna-
la tomter; Byxelkrok 1:14 samt 1:15
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Bedömning
Tillväxtenheten ser ett långtgående ärende avslutas genom att sälja fastigheterna 
till Ärevarvet AB respektive Robert Johanssons Stenhuggeri AB. Det inbringar me-
del för nyinvestering i mark av strategiskt värde. 

Tillväxtenheten ser inte någon anledning till att behålla de avstyckade tomterna i 
Kommunens ägo, utan förordar försäljning av marken. 

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Kommunfullmäktige

______________
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§ 18 Dnr 2015/255 822 KS

Antagande av strategi för badplatser och offentliga toaletter; Översyn 
av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

att innan kommunen genomför förändringar av bidrag och förutsättningar för 
skötsel av badplatser och offentliga toaletter enligt strategin ska det ske en 
förhandling med berörda huvudmän.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommun-
ledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter att be-
slut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en över-
syn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret komplette-
rades 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet att ta fram förslag på hur kommu-
nens badplatser ska skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare 
redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal strategi för badplatsernas utveck-
ling. Samt att uppdraget komplitterades 2019-06-11 §151 att badplatsutredningen 
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hante-
ras.

Beslutsunderlag
Strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § Översyn av skötselavtal, badplat-
ser, badplatsutredning.

Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete 
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering 
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillväga-
gångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad hand-
lingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attrak-
tiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om 
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.

För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som 
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur 
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina bad-
platser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för un-
derhållsarbetet och utveckling av badplatserna.
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Dagens sammanträde
Lars Ljung (S) yrkar bifall till strategin och att till förslaget lägga följande attsats:

att innan kommunen genomför förändringar av bidrag och förutsättningar för 
skötsel av badplatser och offentliga toaletter enligt strategin ska det ske en 
förhandling med berörda huvudmän.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen ställer sig bakom Lars Ljungs (S) yrkande. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 19 Dnr 2018/58 001 KS

Återförande av den skattefinansierade verksamheten; Organisationsö-
versyn Teknisk service

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen organisation för gata/park, hamnar, kost, lokalvård, 

transport och omlastning.
att uppdra åt kommunchefen att till fjärde kvartalet 2020 utreda och föreslå en 

långsiktig organisation av förvaltningen och den politiska styrningen av ga-
ta/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning.

Föreslå kommunfullmäktige 
att kommunen övertar anläggningstillgångar tillhörande verksamheten Gata/Park 

som idag ägs av Borgholm Energi AB till bokfört värde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har (2019-11-18 § 219) fattat principbeslut om att flytta den 
skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB innehållande gata/park, 
hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska be-
slut uppdra åt kommunchefen att lägga fram förslag på lämplig organisering inom 
kommunledningsförvaltningen för verksamheterna som ska återföras och att se över 
kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv och bolagsordning samt övriga styrdo-
kument i enlighet med den organisatoriska förändringen. Ekonomichefen fick samti-
digt i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna (maskiner och inventarier) 
för återförandet inför vidare politiska beslut. 

Härutöver fick kommunchefen i uppdrag att i samråd med VD för Borgholm Energi 
AB se över organisationen av stödfunktioner som bedrivs av kommunen och bolaget 
för optimerad styrning och effekt. Detta kommer inte behandlas i detta ärende utan 
hanteras separat vid senare tillfälle.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verk-
samheten.
Tjänsteskrivelse, 2019-10-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 8 Återförande av den skattefinansie-
rade verksamheten; Organisationsöversyn Teknisk service.

Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och förslår ock-
så att kommunstyrelsen ger kommunfullmäktige i förslag att kommunen övertar an-
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läggningstillgångar tillhörande verksamheten Gata/Park som idag ägs av Borgholm 
Energi AB till bokfört värde.

Yrkande
Marcel van Luijn (M) föreslår att även den politiska styrningen av gata/park, hamnar, 
kost, lokalvård, transport och omlastning utvärderas tillsammans med övrig organi-
sation. 

Carl Malgerud (M), Lars Lindqvist (SD), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ordförandes och 
Marcel van Luijns (M) tillägg.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till besluts och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ordförandes 
och Marcel van Luijns (M) tillägg.

Reservationer
Torbjörn Johansson (FÖL) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 20 Dnr 2020/25 003 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen så att 

det under § 9 ”Övrig verksamhet” läggs till att kommunstyrelsen vidare har 
hand om:

- transporter och omlastning av varor till kommunens egna verksamhe-
ter,

- hamnförvaltning,
- lokalvård,
- måltidsservice,
- skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
- väghållning, inklusive gång- och cykelvägar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har (2019-11-18 § 219) fattat principbeslut om att flytta den 
skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB (BEAB) innehållande 
gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska be-
slut uppdra åt kommunchefen att lägga fram förslag på lämplig organisering inom 
kommunledningsförvaltningen för verksamheterna som ska återföras och att se 
över kommunstyrelsens reglemente i enlighet med den organisatoriska förändring-
en.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verk-
samheten.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28 § 21 Revidering av kommunstyrel-
sens reglemente.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 21 Dnr 2020/24 003 KS

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och föreslå stämman att 

godkänna den.

att ge i uppdrag till kommunens ombud på Borgholms Energi AB:s bolagsstäm-
ma att besluta revidera bolagsordningen genom att följande punkter utgår un-
der § 3 ”verksamhetsföremål”:

- hamnförvaltning,
- lokalvård,
- måltidsservice,
- skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
- väghållning, inklusive gång- och cykelvägar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har (2019-11-18 § 219) fattat principbeslut om att flytta den 
skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB innehållande ga-
ta/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska be-
slut uppdra åt kommunchefen att se över ägardirektiv och bolagsordning samt övri-
ga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen.

I avsikten med beslutet följer att gata/park funktionen ska svara även för visst stöd 
till Borgholm Energi AB:s taxefinansierade verksamheter varför fortsatt nära samar-
bete krävs så att Borgholm Energi AB:s behov tillgodoses.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verk-
samheten.
Förslag till reviderat ägardirektiv – Borgholm Energi AB.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28 § 10 Revidering av kommunstyrel-
sens ägardirektiv för Borgholm Energi AB

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 22 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag som ungdomspolitiker, Sara Kånåhols

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ulf Norlin (S) till ungdomspolitiker fram till 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ungdomspolitiska verksamhet och enligt 
antagen uppdragsbeskrivning ska ordinarie ledamot och ersättare utses. 

Sedan 2013 har kommunstyrelsen utsett ungdomspolitiker och antagit en uppdrags-
beskrivning för densamma. Uppdragsbeskrivningen utgår från antagen vision, kom-
munala mål samt nationella ungdomspolitiska mål och FN:s barnkonvention. Det 
ungdomspolitiska arbetet är tvärsektoriellt och förutsätter samverkan inom kommu-
nen. Det är varje nämnds ansvar att rapportera, bjuda in och föra dialog med kom-
munens ungdomspolitiker.

Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 209 valde att utse Sara Kånåhols (V) som ung-
domspolitiker och Lars Ljung (S) som ersättare för mandatperioden 2018-2022. 

2020-01-14 avsade sig Sara Kånåhols uppdraget som ungdomspolitiker.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 209 val av ungdomspolitiker.
Avsägelse uppdrag, Ungdomspolitiker, Sara Kånåhols.

Dagens sammanträde
Ordförande föreslå Ulf Norlin (S) som ordinarie ungdomspolitiker och frågar om det 
finns fler förslag.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att kommunstyrel-
sen ställer sig bakom förslaget på ordinarie ungdomspolitiker.

Skickas till
Vald ledamot
HR-avdelningen
Ungdomssamordnaren 

______________
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§ 23 Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till att kommunstyrelsen anser att be-

slutsunderlaget saknar 

- en omvärldsanalys som studerar andra kommuners arvodesreglementen 
och jämför dem med Borgholms kommuns, 

- en analys av vad en rimlig ersättningsnivå för en kommun av Borgholms 
kommuns storlek är, 

- ger förslag på ett maxtak för vilket belopp per timme och dag som kom-
munen betalar ut, 

- en uppskattning av vad ändringarna i arvodesreglementet kommer att 
kosta skattebetalarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kom-
munchefen att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera 
dessa med gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige och att utreda 
möjligheten inkluderat kostnader och lämplig lokal att förlägga kommunfullmäktiges 
sammanträde på dagtid. 

Kommunens ersättningsbestämmelser vad gäller ersättning för förlorad arbetsin-
komst avviker från kommunallagens regler. Detta då samtliga förtroendevalda en-
ligt KL 4:12 har rätt till skälig förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner 
(främst reseersättning och barntillsyn) när de fullgör sina uppdrag. Vad gäller arvo-
de regleras detta i KL 4:16 att fullmäktige får besluta om arvode ska utgå. I så fall 
gäller att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

I kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser står i § 3 att ”förtroendevalda 
som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900). Den del av arvodet som utgår för in-
läsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen”. Under § 10 stadgas vidare att 
”i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det be-
lopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.”

Att sammanblanda arvode som kommunen får lova att besluta om, med ersättning 
för förlorad arbetsinkost som kommunen ska besluta om är direkt felaktigt. Av den 
anledningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 5 att ersätt-
ningsbestämmelserna och arvodes- och ersättningsbilaga revideras. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 256 uppdrag att genomföra översyn 
av arvodesreglemente.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02.
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Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunallagen (KL).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 5 Översyn av arvodesreglemente.

Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återremitteras med 
hänvisning till att beslutsunderlaget är undermåligt. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer Marcel van Luijns (M) och Carl Malgeruds (M) förslag till beslut.

Skickas till
Kommunchefen

______________
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§ 24 Dnr 2020/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut

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

______________
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§ 25 Dnr 2019/160 254 KS

Information från kommunchef och tillväxtchef om nytt särskilt boende 
(80 platser)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja BJC Grupp som huvudalternativ i förslaget om blockhyreavtal.

Ärendebeskrivning
Kommunen har för avsikt att särskilt boende för 80 boende ska upprättas på Eka-
backaområdet. Kommunchefen informerade kommunfullmäktige 2019-12-09 § 237 
om kommunens arbete. En kravspecifikation skickades under sommaren 2019 till ett 
antal entreprenörer att komma med hur de skulle kunna bygga ett nytt särskilt boen-
de om 80 platser som på sikt ska ersätta särskilda boendena Strömgården, Solda-
len samt Ekbacka 5 och 6. Av dessa lämnade sex företag svar på förfrågan att byg-
ga för att kommunen ska kunna blockhyra fastigheten, varav tre har identifierats 
som bättre uppfylla kommunens behov och krav. 

Utöver de sex företag som lämnat förslag på blockhyrelösningar har också Riksbyg-
gen presenterat ett förslag på att bygga ett särskilt boende som skulle drivas koope-
rativ av kommunen tillsammans med de boende. 

Kommunen har också gjort beräkningar på vad de skulle kosta att bygga och driva 
fastigheterna i egen regi.

Beslutsunderlag
Intresseanmälningar för särskilt boende Ekbacka från sex företag.

Dagens sammanträde
Kommunchefen och tillväxtchefen presenterar tillsammans det pågående arbetet 
med ett nytt särskilt boende på Ekbackaområdet som ska byggas. I presentationen 
informeras kommunstyrelsen om:

- Kommunen har fått in svar på de kravspecifikationer för byggnation och blockhy-
ra av särskilt boende som skickades ut sommaren 2019 från sex företag, varav 
tre bättre uppfyller kommunens behov och krav. 

- För- och nackdelar med att blockhyra lokalerna för särskilt boende samt en förs-
ta prognos för kostnaderna.

- Kommunen har möjlighet att bygga och driva fastigheten kooperativt tillsam-
mans med de boende. Om kommunen skulle gå vidare med detta alternativ 
skulle kommunen gå in i ett samarbete med Riksbyggen.

- För- och nackdelar med att bygga och driva lokalerna för särskilt boende koope-
rativt samt en första prognos för kostnaderna.
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- Att kommunen kan bygga och driva fastigheten i egen regi.

- För- och nackdelar med att bygga och driva lokalerna för särskilt boende i egen 
regi samt en första prognos för kostnaderna.

- Tidsplanen för projektet och om vilka beslut som kommunen behöver fatta. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja BJC Grupp som huvudalternativ i 
förslaget om blockhyreavtal och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom försla-
get till beslut. 

Skickas till
Kommunchefen
Tillväxtenheten

______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4631 I Kompletterande information i anledning av höjd 
avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS 
fr.o.m. den 1 januari 2020 | Viktig information från 
SKR (cirkulär 19:55))

Magdalena Widell

2019-12-10 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4632 I Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för 
lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex 
(KPI) | Viktig information från SKR (cirkulär 
19:54))

Magdalena Widell

2019-12-10 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4635 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2019, §§ 
93-123. 3038-19—3064-19,
3066-19—3069-19

Magdalena Widell

2019-12-12 Förvaltningsrätten

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4643 I Protokoll Kalmarsunds Överförmyndarnämnd 
2019-12-09 

Magdalena Widell

2019-12-16 Kalmarsunds Överförmyndarnämnd

KS meddelande PROTOKOLL

2019.4644 I Protokoll hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 2019-
12-04

Magdalena Widell

2019-12-16 Hjälpmedelsnämnden

KS meddelande PROTOKOLL

2019.4646 I Bygglov med startbesked gällande tidsbegränsat 
bygglov Borgholm 11:1 

Magdalena Widell

2019-12-16

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-01-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2019-12-09 - 2020-01-17

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2018/236 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, 
förskolemodul 

2019.4647 I Omsorgsprisindex (OPI) | Viktig information från 
SKR, cirkulär 19:57

Magdalena Widell

2019-12-16 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4648 I AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 
2020 | Viktig information från SKR och Sobona, 
cirkulär 19:61

Magdalena Widell

2019-12-16 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4649 I Jusek och Civilekonomerna går samman och 
bildar fackförbundet Akavia | Viktig information 
från SKR, cirkulär 19:56

Magdalena Widell

2019-12-17 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4650 I Avtal om musikanvändning i kommunal 
verksamhet 2016–2021 | Viktig information från 
SKR, cirkulär 19:62

Magdalena Widell

2019-12-17 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4656 I Skrivelse om varför ställplatser ska göras om till 
industrimark. Överlämnad till KSO för 
besvarande. 

Magdalena Widell

2019-12-18 Bernt Zurcher 

KS meddelande SKRIVELSE

2019.4657 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att delvis 
bevilja ansökan för projektstöd, med högst 59,99 
% men inte mer än 311 898 kr i stöd från 
landsbyggdsprogrammet 2014--2020 för utgifter 
som ger rätt till stöd. Stödet avser 4 
friluftstoaletter med tillhörande markarbeten 

Magdalena Widell

2019-12-18 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2019/209 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

EU-projekt; Rekreation & Turism Borgholm

2019.4658 I Underrättelse om avslutad förrättning gällande 
fastighetsreglering Högby 8:1 och Löttorp 3:33. 
Ärendenummer H18576

Magdalena Widell

2019-12-18 Lantmäteriet 

KS 2019/4 KS meddelande UNDERRÄTTELSE
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Ärendemening

Markfrågor 2019

2019.4662 I Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård | Viktig information från SKR (cirkulär 
19:48)

Magdalena Widell

2019-12-19 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4663 I Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har 
gått samman med Unionen | Viktig information 
från SKR, cirkulär 19:63

Magdalena Widell

2019-12-19 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4665 I Skrivelse med synpunkter på planerad skatepark Magdalena Widell

2019-12-19 Göran och Britt Göthlin 

KS 2017/24 KS meddelande SKRIVELSE

Allaktivitetspark centrala Borgholm

2019.4666 I protokoll från Kommunförbundet Kalmar län 
styrelse 5/12

Magdalena Widell

2019-12-19 Kommunförbundet Kalmar län

KS meddelande PROTOKOLL

2019.4679 I Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och 
införande av riktålder m.m. | Viktig information 
från SKR, cirkulär 19:64

Magdalena Widell

2019-12-19 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4680 I Överenskommelser om ändrade villkor för 
avgiftsbestämd ålderspension med anledning av 
förlängt arbetsliv | Viktig information från SKR, 
cirkulär 19:65

Magdalena Widell

2019-12-19 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4681 I Slutligt utfall av 2018 års kommunala 
fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 
och 2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 
19:60

Magdalena Widell

2019-12-20 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2019.4708 U Överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering 

Magdalena Widell

2019-12-18 Fastighetsbyrån 

KS 2019/176 KS meddelande ÖVERENSKOMMELSE
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Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

2019.4741 I Dom - mål 301-19 m fl (KF 2018-12-18) 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Marie-Louise Johansson

2019-12-27 Förvaltningsrätten

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4743 I Meddelande om upphört uppdrag som notarius 
publicus i Kalmar kommun,  Claes Forsgren och 
Allan Petersson

Marie-Louise Johansson

2019-12-27 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS meddelande MEDDELANDE

2020.6 I Hjälpmedelsnämndens budget och 
verksamhetsplan 2020 

Magdalena Widell

2020-01-03 Hjälpmedelsnämnden

KS meddelande BUDGET

2020.8 U Uppdragsavtal för fastighetsförsäljning 
Kattfotsvägen 12 

Magdalena Widell

2020-01-02 Fastighetsbyrån

KS 2019/224 KS meddelande UPPDRAG

Fastighetsförsäljning kommunala tomter

2020.9 I Datainspektionen har den 2020-01-03 tagit emot 
meddelande om att Ulf Gustavsson är  
dataskyddsombud för Borgholms kommun; 
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, 
Socialförvaltningen, Utbildningsnämnden, 
Valnämnden, Borgholm Energi AB, Borgholm 
Energi El-nät AB

Magdalena Widell

2020-01-03 Datainspektionen 

KS meddelande BEKRÄFTELSE

2020.20 I Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-
KL under år 2020 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 20:01

Magdalena Widell

2020-01-07 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2020.21 I Redovisningsfrågor 2019 och 2020 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 19:58

Magdalena Widell

2020-01-07 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2020.22 I Tack till KS för att ni lyssnade på närboende Magdalena Widell
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2020-01-07 Göran och Britt Göthlin 

KS 2017/24 KS meddelande

Allaktivitetspark centrala Borgholm

2020.37 I Budgetförutsättningar för åren 2019–2023 | Viktig 
information från SKL, cirkulär 19:59

Magdalena Widell

2020-01-08 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR

2020.38 U Delegationsbeslut- Dataskyddsombud för 
valnämnden

Magdalena Widell

2020-01-08

KS meddelande SKRIVELSE

2020.46 I ÖKF: § 79/19 - förbundsdirektionens 
sammanträdesschema 2020

Magdalena Widell

2020-01-10 ÖKF

KS meddelande BESLUT

2020.47 I ÖKF § 70/19 samt tillhörande bilaga (granskning 
och utlåtande).

Magdalena Widell

2020-01-10 ÖKF

KS 2018/287 KS meddelande BESLUT

Budget 2019; delårsrapport, årsredovisning

2020.48 I Svar på SKR:s webbenkät om kommunernas 
informationssäkerhetsarbete

Magdalena Widell

2020-01-10 SKR

KS meddelande ENKÄT

2020.52 I Beslut om riksintressen för totalförsvarets militära 
del 2019

Magdalena Widell

2020-01-10 Försvarsmakten 

KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.55 I Samsyn kring ett museum på Öland
Öländska fornfynd hör hemma på Öland. Därför 
har Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns 
museum, Linnéuniversitetet och kommunerna i 
Borgholm, Mörbylånga och Kalmar samt Ekerum 
Resort Öland nu skickat en gemensam skrivelse 
till Statens historiska museer. 

Magdalena Widell

2020-01-10 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE
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2020.80 I Länsstyrelsen Beslut om bifall med villkor. 
Inkommet 2019-11-22

Alexander Sundstedt

2020-01-14

KS 2019/179 KS meddelande

Anläggande av Mountainbikebana

2020.177 I Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:02)

Magdalena Widell

2020-01-17 Sveriges Kommuner och Regioner

KS meddelande CIRKULÄR
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2019.4633 U Pressbyrån - ansökan tillstyrks för en 
trottoarpratare 2020-01-01--2020-12-31

Anders Magnusson

2019-12-11 Polisen 
KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-12-11/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.4637 U Tillåtelsen- Grävning sker på storgatan  2019-12

-16--2020-01-31
Alexander Sundstedt

2019-12-12 20190075/ Transtema
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4638 U Trafikanordningsplan tillstånd tillhör tillåtelse 

20190072
Julia Hallstensson

2019-12-12 20190008/One Nordic AB
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4642 U 2019 79  tillfälligt förbud Storgatan  Slottsgatan. 

Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Storgatan, delen Slottsgatan-
Hamnvägen och Slottsgatan i Borgholm, 
körbanan för sydlig
färdriktning delen Storgatan-Södra Långgatan, 
får inte fordon föras.
2 § Förbudet gäller under tiden mellan klockan 
07.00 – 16.00.
3 § Förbudet gäller genomfart för del av 
Storgatan.
Denna författning träder i kraft den 19 december 
2019 07.00 och upphör att gälla den 19 
december 2019
16.00.

Marie-Louise Johansson

2019-12-16
KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

Utskriftsdatum: Utskriven av: Marie-Louise Johansson2020-01-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2019-12-07 - 2020-01-17

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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2019.4645 U Delegationsbeslut - Upphandla Biobränsle vid 
flygresor med 100 % kompensation 

Ilko Corkovic

2019-12-16
KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.4651 U Tillåtelse- Grävning sker på Södra Långgatan 

32 2019-12--16-2020-02-16
Alexander Sundstedt

2019-12-17 20190079/Transtema 
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4652 U Tillåtelse- Grävning sker på Kungsgårdsvägen 

14 2019-12-16--2020-01-31
Julia Hallstensson

2019-12-17 20190081/Transtema 
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4653 U Tillåtelse- Grävning sker på delar av Djupviks 

kustväg 2020-01-20--2020-05-29 
Julia Hallstensson

2019-12-17 20190080/BEAB
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4654 U Tillåtelse- Grävning sker på Norra långgatan 11 

2019-12-09--2020-01-20
Julia Hallstensson

2019-12-17 20190078/Transtema 
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4655 U Tillåtelse- Grävning sker på Februarivägen 12 

2019-12-04--2020-01-03
Julia Hallstensson

2019-12-17 20190077/Borgholms kommun 
KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.4661 U Delegationsbeslut – fullmakt för enhetschefen 

Miljö att underteckna/justera protokoll med FTI
Ilko Corkovic

2019-12-19
KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.4682 U Delegationsbeslut- fullmakt för genomförande 

av våtmarksrestaurerande åtgärder 
Ilko Corkovic

2019-12-20
KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.4746 U Delegationsbeslut - dataskyddsombud Ilko Corkovic
2019-12-30

Sidan  2 av 4



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2020.23 U Beslut att avverkning döda träd vid väg 136 
Borgholm centrum

Stefan Andersson-Junkka

2020-01-08 Fastighetsavdelningen
KS 2018/67 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2020
2020.58 U Salong Se Ca- ansökan tillstyrks för en 

trottoarpratare 2020-01-01--2020-12-31_2
Anders Magnusson

2020-01-10 Yttrande 
KS 2020/6 Skickat till polisen 2020-01-10/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
2020.60 U Apoteket- ansökan tillstyrks för en 

trottoarpratare 2020-01-01--2020-12-31 
Anders Magnusson

2020-01-10 Yttrande 
KS 2019/6 Skickat till polisen 2020-01-10/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2020.79 U Nyttjanderättsavtal- Mountainbikebana  Avtalet 

gäller 2019-10-01--2024-10-01
Marie-Louise Johansson

2020-01-14
KS 2019/179 DELEGERINGSBESLUT

Anläggande av Mountainbikebana
2020.152 U Medgivande- Formellt medgivande från 

markägare av Kesnäsudden 1:1 (markering på 
karta nedan)  att aska från xx får strös på 
området under förutsättning att länsstyrelsen 
godkänt ansökan. 

Ilko Corkovic

2020-01-15
KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020
2020.176 U Ölands Motordag,- Tillstyrk ansökan 2020-05-

23, kl.08.00-18.00 Storgatan 1-34, 
Socitetsparken samt Borgholms torg, Borgholm,

Anders Magnusson

2020-01-17 Yttrande 
KS 2019/6 Skickat till polisen 2020-01-17/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2020.184 I nyanställningar 190701-191231 Ann Nilsson
2020-01-17
KS 2019/48 DELEGERINGSBESLUT

Delegation personalchefen
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2020.180 U Klinta camping- ansökan tillstyrks under 
perioden 2020-06-01--2020-08-30
under förutsättning att hos plan- och 
byggnadsförvaltningen söka ett tidsbegränsat 
bygglov som krävs för åtgärden samt att ha 
giltiga tillstånd vad gäller livsmedelshantering

Anders Magnusson

2020-01-17 Yttrande 
KS 2020/6 Yttrandet skickat till polisen 2020-01-17/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
2020.181 U Borgholms cityförening -Ansökan tillstyrks för 

datumen 2020-05-28--2020-05-31.
Anders Magnusson

2020-01-17
KS 2020/6 2020-01-17- Yttrandet skickat till polisen /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
2020.185 U Avsiktsföklaring underskriven 2019 gällande 

förhandling att teckna  tomträttsavtal med 
Ärevarvet AB på markyta i fastigheten kv 
Osten. 

Ilko Corkovic

2020-01-17
KS 2020/29 DELEGERINGSBESLUT

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För 
upplåtande av tomträtt

2020.182 U Road Rebels- ingen erinran mot cruising 2020-
05-23 kl 18-23

Anders Magnusson

2020-01-17
KS 2020/15 2020-01-17- Skickat till LST via min e-post 

/Magda
DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-12-10 

§ 303  Återrapportering; Översyn av utbildningsinsatser för vuxna
§ 304  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi

AB 
§ 305  Utbyggnad av Byxelkroks hamn
§ 306  Återrapportering; planering av Skogsbrynets förskola och

ersättnignslokaler till Solstrålens förskola 
§ 307  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 308  Avstämningsmöte KSAU UNAU; projekt nybyggnation

Åkerboskolan 
§ 309 Lokalbehov för PRO och SPF

Borgholm Energi AB 

2019-12-18 

§ 127  Styrelsemötets öppnande
§ 128  VD informerar
§ 129  Månadsuppföljning 2019 november
§ 130  Personalfrågor
§ 131  Investeringsbudget
§ 132  Nedskrivning av bostäder och

avkastningspåverkan 
§ 133  Borgensförbindelse
§ 134  Affärsplan 2020 - 2023
§ 135  Säkerhetsskyddschef
§ 136  Försäljning av Resedan 11
§ 137  Dataskyddsombud 2020
§ 138  Kostnader för aktiviteter i avfallsplan
§ 139  Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen

och övriga rättsliga processer 
§ 140  Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm 2017/87 27 - 30
§ 141  Beslut från kommunen november 2019

Borgholm Energi Elnät AB 

2019-12-18 

§ 42  Styrelsemötets öppnande
§ 43 BELNAB Månadsuppföljning 2019 november
§ 44  Elmätare och mätinsamlingssystem
§ 45  Affärsplan 2020 - 2023
§ 46  Investeringsbudget 2020
§ 47  Dataskyddsombud 2020

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