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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 40

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och för kommunens personals arbete de 
utför under rådande omständigheter. 

Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens arbe-
te och läge. På dagens sammanträde redovisas framförallt det pågående arbetet till 
följd av det nya coronaviruset, COVID-19. 

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat följande:

- Att kommunen har uppdaterat pandemiplanen och jobbar med sin kontinuitets-
planering.

- Att kommunen varit i stabsläge sedan 11 mars.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott sitter med på stabsledningsgruppens dagliga 
möten för att underrättas om kommunens hanterande av situationen.

- Kommunen kommunicerar dagligen (vardagar) ut ny information till personal och 
kommuninvånarna om lägesbilden rörande COVID-19. Basinformation ges på 
flera språk.

- Kommunen särredovisar kostnader relaterade till COVID-19.

- Kommunen har infört besöksrestriktioner för särskilt boende och LSS sedan 11 
mars.

- Kommunens ”träffpunkter” har stängts,
- Gymnasieelever erbjuds lunch på kommunens grundskolor.
- Flera evenemang i kommunen har ställt in. 
- Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagits av sitt arbetsutskott att ta beslut om 

att förlänga betalningstiden för avgifter relaterade till tillsynsärenden till septem-
ber, med möjlig förlängning. 

- Kommunen öppnar upp för avgiftfri öppning av restaurangernas uteserveringar.
- Näringslivsrådet har haft extrainsatt möte och ska ha ett till 25 mars. 

Lars Ljung (S) informerar om socialnämndens ärende om att delegera mer av beslu-
tande rätten än idag till arbetsutskottet till följd av den förhöjda smittorisken av CO-
VID-19.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 41

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2020/59 KS

Eventuella åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utdelningen av presentkort på 200 kronor till kommu-
nens anställda som gäller hos valfri näringsidkare i Borgholms kommun. Presentkor-
tet ska inte gälla för köp av spel, alkohol eller tobak och ska inte kunna inlösas mot 
kontanter.

Ärendebeskrivning
Tillväxtennheten föreslår att kommunen delar ut presentkort på 200 kronor till kom-
munens anställda som gäller hos valfri näringsidkare i Borgholms kommun. Present-
kortet ska inte gälla för köp av spel, alkohol eller tobak och ska inte kunna inlösas 
mot kontanter. Förslaget läggs för att stödja det lokala näringslivet och tacka kom-
munens personal för sitt arbete under rådande kris.

Förslaget gäller utdelning av presentkort till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat 
på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad. 

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2019/151 008 KS

Medborgarförslag (Kicki Falck) öppna allmänna baden för hundar 
kvällstid

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att följa de lokala ordningsföreskrifterna och avslå medborgarförslaget.

Förslagställaren ska bjudas in när ärendet tas upp för beslut.

Ärendebeskrivning
Från medborgarförslaget: Hundbadet är en katastrof, det är fullt med stora stenar 
som både matte/husse samt hund håller på att bryta benen av sig. Eftersom man 
inte kan ta bort stenarna på hundbadet så kan det inte vara så svårt att tillåta även 
hundar att komma ner efter klockan 18.00 på ett av baden med sandstrand samt 
sandbotten utan stora stenar. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10 § 68 Medborgarförslag (Kicki Falck) 
öppna allmänna baden för hundar kvällstid.

Bedömning
Enligt lokala ordningsföreskrifterna är det under tiden 1 juni – 31 augusti inte 
tillåtet för hundar att vistas på EU-klassade badplatser på kommunens mark, 
undantaget där det särskilt anslås att det är en hundbadplats. 
Sjöstugan/Mejerivikens badplats är klassad som EU-bad och har då hundför-
bund under perioden som är nämnd ovan. Men alla andra vikar runt om Borg-
holm är inte klassade som EU-bad och har då inte heller hundförbud.  

Konsekvensanalys
Vid beslut om att hundar ska tillåtas på Sjöstugan/Mejeriviken efter kl 18 krävs änd-
ringar i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren

______________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 43

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2020/52 KS

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente - angående 
protokollsanteckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 59 Revidering av miljö- och bygg-
nadsnämndens reglemente - angående 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. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 44

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2020/52 KS

Revidering av utbildningsnämndens reglemente -  angående proto-
kollsanteckning

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 60 Revidering av utbildningsnämn-
dens reglemente -  angående 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 
el-er 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. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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2020-03-24 45

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020/52 KS

Revidering av socialnämndens reglemente -  angående protokollsan-
teckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-25. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 61 Revidering av socialnämndens 
reglemente - angående 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. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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2020-03-24 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2020/52 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente -  angående protokollsan-
teckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen (inklusive kommunstyrelsens reglemente) till kommunstyrel-
sens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 62 Revidering av kommunstyrel-
sens reglemente - angående 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. 
Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2020/64 003 KS

Revidering av arbetsordning och reglementen - angående deltagande 
på distans

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att till beslutet lägga till revidering av reglementet för samtliga nämnder följande, 

under § 13:

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obehöri-
ga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela sam-
manträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast kloc-
kan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till nämndens sekretera-
re. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträ-
det. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestäm-
ma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på nämndens sam-
manträden.

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för kommunsstyrelsen följan-
de, under § 15:

Kommunstyrelsens får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela 
sammanträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast 
klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekrete-
raren. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå samman-
trädet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen 
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på kom-
munstyrelsens sammanträden.

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen efter 
kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans och ska bara tillåtas om inte ersättare kan kal-
las.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Med anledning av det nya coronaviruset, COVID-19, och som en förebyggande åt-
gärd inför framtida eventuella kriser och oförutsägbara situationer vill krisledningen 
föreslå att kommunen möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 
För juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i de politiska församlingarna kräver kom-
munallagen att deltagande på distans har stöd reglementet för respektive nämnd 
eller styrelse, samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sam-
manträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för 
nämnderna som regleras av 6 kap. 24 §.

Beslutsunderlag
Kommunallagen (2017:725).
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17.

Bedömning
För att tillåta deltagande på distans i de beslutande församlingarna kräver kommu-
nallagen (KL 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 §) att de deltagande ledamöterna ska kunna 
delta på samma villkor, se och höra varandra. I dagsläget har inte kommunens 
sammanträdeslokaler dessa möjligheter. De videoinspelningar som publiceras på 
Youtube sänds inte i realtid, men inspelningen skulle kunna användas om nya vi-
deosamtalslösningar införskaffas. I tingssalen (fullmäktiges primära sammanträ-
deslokal) finns ingen sekundär projektor eller bildmonitor att visa ledamöter som 
deltar på distans, en sådan behöver installeras i salen för att distansdeltagande 
ska vara möjligt. Eftersom begäran av omröstningar och reservationer i dagläget 
meddelas muntligt behövs antingen mikrofoner i bänkarna, att dessa meddelas i ta-
larstolen eller att detta görs med en ny digital funktion. I dagsläget finns inget im-
plementerat säkert system för videosamtal som kan brukas i kommunens regi, men 
sådan går att köpa in.  

För att omröstningar i fullmäktige ska kunna deltas i utan att ändra i arbetsordning-
en mer än föreslagit krävs att den sker muntligt eller att det köps in nya voterings-
system, vilket stöds av § 25 i gällande arbetsordning. Dock kan inte dealtagande 
på distans delta i slutna omröstningar. För detta krävs ytterligare ändringar av ar-
betsordningen och förvaltningen ges mer tid att utreda lagligheten i en sådan änd-
ring. 

Ny elektrisk utrustning för kommunens sammanträdeslokaler och ny programvara 
kan komma att behöva köpas för att deltagande på distans ska kunna anses lagligt 
även med ändrad arbetsordning, av detta skäl bör i första hand alltid ersättare kal-
las till kommunfullmäktige för att alla deltagande ledamöter i så stor utsträckning 
som möjligt kunna delta på lika villkor. 

Andra kommunen har den senaste tiden berett förslag om deltagande på distans 
med liknande motivering och förslag på liknande ändringarna i deras kommunfull-
mäktiges arbetsordning och nämnders reglementen. 

12



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Inga kostnadsanalyser har gjorts för inköp av den mjuk- och hårdvara som kan krä-
vas för att ändringarna i arbetsordningen och reglementena ska kunna brukas. 

Justeringen av reglementena och arbetsordningen har inga konsekvenser förrän 
de praktiska förutsättningarna för att alla ledamöter ska kunna delta på sammanträ-
den på lika villkor samt se och höra varandra. Då detta beslut inte är ett beslut att 
godkänna inköp att nödvändig mjuk- och hårdvara har beslutet i sig inga ekonomis-
ka konsekvenser. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 48 Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning februari 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter februari 2020.

- Resultatet för kommunen är +4,9 mkr. (Årsprognos +17,3 mkr)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +1,0 mkr.(Årsprognos +0,5 mkr)
- Likvida medel 24,6 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen februari 2020. 

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

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i ba-
lans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlys-
ning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen 
och bli mer kostnadseffektiv.

Även kost verksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbe-
tar verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska 
belastningen och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hante-
ring och beställning av specialkost över. Arbetet med menyplanering intensifieras 
samt att de rutiner som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även 
översyn av taxa för icke pedagogiska måltider är planerad.

Lokalvård- och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att 
samplanera och minska kostnaderna.

Utbildningsnämnden. Det har skett förändringar i bidragsramar för statsbidraget 
likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som tidigare varit 
känt och därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår inte i förvalt-
ningens prognos på helår utan följs upp nästkommande uppföljning.

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,6 mkr.
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Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmate-
rial centralt.

Åtgärden som finns inom omsorgen om funktionsnedsatta 240 tkr avser sänkta 
kostnader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Här finns 
en osäkerhet då renoveringen av våning 3 ännu inte är igång vilken behöver ge-
nomföras för att åtgärden ska kunna ge effekt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer 
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas 
under verksamheten för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både 
inom barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gäl-
lande öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler 
för att uppnå åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsor-
gen. Gällande verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr an-
tagna vilka kommer ge effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och 
samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen stärks.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________

15



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 49

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2018/128 041 KS

Godkännande av kommunens årsredovisning 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsbokslut och årsredovisning till revisorerna.

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för år 
2019.

Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tagit fram årsredovisning för kommunen i 
sin helhet och respektive verksamhet.

Årsbokslut för kommunen innehåller koncernredovisning för kommunen och bola-
get.

Av årsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter framgår bland annat:

- Analys av verksamheten.
- Viktiga händelser under året.
- Ekonomisk analys:
o Verksamheternas totala budgetavvikelse 2019 var -2200 tkr,
o Fastigheter, IT-avdelningen och plan- och byggenheten har störst negativ avvi-

kelse,
o Verksamheter som hade en positiv avvikelse var miljöenheten, HR-avdelningen, 

ekonomi, och tillväxtenheten.
- Uppföljning av kommunstyrelsens mål.
- Personaluppföljning

Av årsbokslutet för kommunens verksamheter framgår bland annat:
- Uppföljning av kommunfullmäktiges mål.
- Resultatet för kommunen är +4,1 mkr. (2018 +17,6 mkr).
- Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -18,7 mkr. (2018 -8,4 mkr).
- Investeringar uppgår till 80,0 mkr. (2018 39,2 mkr).
- Likvida medel 21,6 mkr. (77,8 mkr).
- Redovisning av större projekt och viktiga händelser.

Beslutsunderlag
Årsbokslut, kommunstyrelsen 2019.
Årsbokslut, kommunen 2019.
Årsredovisning, 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 51 Årsbokslut 2019.
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Dagens sammanträde
Lars Ljung yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsens bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Skickas till
Revisorerna
Kommunfullmäktige

______________
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§ 50 Dnr 2018/283 041 KS

Godkännande av årsredovisning 2019, Kalmarsunds gymnasieförbund

Dagens sammanträde
Ärendet utgår. 

______________
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§ 51 Dnr 2018/246 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2019; Ölands Kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning för 2019.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbunds medlemskommuner ska godkänna förbundets årsredo-
visning. Detta göra av respektive kommunfullmäktige. 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett underskott på 
67 tkr. Orsakerna är bland annat de extra arvoderingskostnader som uppstår under 
första året i mandatperioden (utbildningsdag) samt en felaktig periodisering av kost-
nad i samband med bokslutet 2018. 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott på 59 tkr. 

Överskottet förklaras bland annat av att vissa tjänster i organisationen varit vakanta 
under året. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott om 1 897 tkr. Förklaringarna till un-
derskottet är höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt utbildningssy-
stem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya del-
tidsbrandmän. 

Även reparationskostnaderna var betydligt högre 2019 än ett normalår. Den avvikel-
sen förklaras av flera stora larm med långa insatstider vilket sliter extra hårt på ut-
rustningen. 

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Däremot belastar projektet kommunalförbundets kassaflöde då det skiljer en viss tid 
mellan betalning av leverantörsfakturor och utbetalning från Trafikverket av de faktu-
rerade kostnaderna. 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de 
flesta investeringar har skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har gjorts 
sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 390 tkr.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 § 6 Årsredovisning 2019.
Rapport årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 Bilaga 
3.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 52 Dnr 2020/66 KS

Ölands kommunalförbund Revidering av taxor, räddningstjänsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE.

Ärendebeskrivning
Den taxekonstruktion som förbundet har idag täcker inte de kostnader som organi-
sationen har för myndighetsområdet. Kommuner är enligt kommunallagen inte skyl-
diga att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan välja att helt eller delvis skattefinansi-
era verksamheten. Om kommunen däremot vill att verksamheten till större del ska 
bära sina kostnader behöver taxekon-struktionen göras om och avgifterna höjas. 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) tog fram 2016 och som kan användas som stöd för kommu-
nerna vid konstruktion av taxor vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 

Räddningstjänsterna i Kalmar län har genomfört ett arbete med att ta fram en ge-
mensam taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot 
den enskilde som i många fall bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en 
tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per 
timme. 

Förslaget bygger på konstruktionen att differentiera taxan med avseende på olika 
ärendetyper. Fördelen med detta är att tillsyner på mindre enklare verksamheter inte 
blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter som till exempel industrilokaler 
eller samlingslokaler. 

De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med cirka 20 %.

En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL:s 
modell. Den nya timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med nuvarande tim-
taxa för LSO på 878 kr och för LBE på 878 kr. 

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startå-
ret (basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, 
SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. 

Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början från och 
med 1 januari året efter startåret.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 § 9 Revidering av taxor, räddnings-
tjänstärenden.
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Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 Bilaga 5.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 53 Dnr 2016/243 080 KS

Bidrag till arbetsskor inom äldreomsorgen; delredovisning av uppdrag 
från beredningen Sveriges bästa äldreomsorg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra kommunchefen att återkomma med förslag till beslut om bidrag för ar-

betsskor inom äldreomsorgen. Förslaget ska innehålla en kostnadsanalys och 
en översikt av helhetsbehovet av ett bidrag för arbetsskor. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021. 
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-02-26 § 19 Bidrag till arbetsskor inom äldreomsorgen delredo-
visning av uppdrag från beredningen Sveriges bästa äldreomsorg.

Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-12 § 20 Bidrag till arbetsskor inom äldre-
omsorgen delredovisning av uppdrag från beredningen Sveriges bästa äldreomsorg.

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att utreda frågan 
och lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen bifaller ordförandes förslag. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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§ 54 Dnr 2020/60 623 KS

45 minuters regel (max restid på skolbussen)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 

minunter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts.

att en avstämning görs efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 Utredningsuppdrag - 45 min regel (max res-
tid på skolbussen).
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-12 § 18 Utredningsuppdrag - 45 min 
regel (max restid på skolbussen)

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.
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Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

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

Annette Hemlin (FÖL) yrkar att till förslaget lägga till att en avstämning ska genom-
föras efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen. 
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och frågar kommunstyrel-
sen om sammanträdet kan behandla de som ett förslag. Ordförande finner att kom-
munstyrelsen avser göra så. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller utbildningsnämndens förslag till be-
slut med Annette Hemlins tillägg.   

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 55 Dnr 2020/29 423 KS

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Borgholms kommun förvärvar del av Osten 1, Borgholm för en överenskom-

men köpeskilling om 308 000 kronor. 

att uppdra åt tillväxtenheten att utarbeta kontrakt och genomföra affären med 
säljaren; Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
Ärevarvet AB har byggt fyra stycken utomhusbanor för Padel på del av Osten 1, in-
till tennishallen. Marken ägs av Borgholm Energi AB som arrenderar ut marken till 
Ärevarvet AB. Arrendatorn har för avsikt att utöka sin padelsatsning med minst två 
inomhusbanor och tillhörande ytor. En avsiktsförklaring mellan kommunen och Äre-
varvet skrevs 2019-05-09 för att tillgodose denna satsning överenskom man att 
marken skulle upplåtas med tomträtt. Det innebär en tryggare upplåtelse för arren-
datorn som därmed även har möjlighet att belåna fastigheten. 

Kommunen är det enda organ som kan upplåta mark med tomträtt, därav fordras 
att marken tillskiftas kommunen för att genomföra upplåtelsen.

Bokfört värde är 308 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 143 överenskommelse markbyte 
Osten 2. 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-17.
Avsiktsförklaring underskriven 2019 gällande förhandling att teckna tomträttsavtal 
med Ärevarvet AB på markyta i fastigheten kvarter Osten.

Bedömning
För att fullgöra överenskommen förpliktelse är en upplåtelse av tomträtt det enda 
klara alternativet för Borgholms kommun. I samband med upplåtelsen av tilltänkt 
tomträtt gentemot Ärevarvet erläggs, enligt avsiktsförklaringen, ett engångsbelopp 
om 170 000 kronor. Tomträttsavtalet förhandlas i nästa skede med Ärevarvet.

Skickas till
Kommunfullmäktige 
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att försälja fastigheterna nummer 9 (nio) och 10 (tio) enligt bifogat kartunderlag 

till Thomas Schelin för 40 kr/ m2 plus förrättningskostnader enligt nuvarande 
taxa för småindustrimark. I kontraktet ska framgå att etablering av företags-
verksamhet ska ha inletts senast två år efter försäljning.

att uppdra åt tillväxtenheten att genomföra affären.

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra kommunchefen att reglera prissättningen av industritomt. 

Ärendebeskrivning
Thomas Schelin har för avsikt att etablera företag på norra Öland och har efterfrå-
gat mark hos kommunen för ändamålet. Tillväxtenheten har pekat ut ett område i 
Löttorp som enligt beslut från kommunfullmäktige skickats till lantmäteriet för för-
rättning. I beslutet från kommunfullmäktige står det även att en tomtmark om cirka 
4000 m2 skall avyttras till Björn Silverstrands Entreprenad. Detta blir ett naturligt 
nästa steg i utvecklingen av det utpekade området för småindustrier. 

Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning.

Beslutsunderlag
Kartbilaga, 2020-02-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 55 Fastighetsförsäljning; industritomt 
del av Löttorp 3:67.

Bedömning
Att området, som detaljplanelades 2009, börjar ta form med blandat företagande är 
positivt för kommunen och dess utveckling. 

Skickas till
Kommunchefen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2018/255 298 KS

Anvisning av investeringsmedel till underhållsåtgärder i lokaler för åter-
bruk i fastigheten Hammaren 9

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till underhållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten 

Hammaren 9.

att anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kronor genom prioritering av Inve-
steringsbudget 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunlednings-
kontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med 
lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för åter-
bruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 social-
nämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen för 
fortsatt utredning. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åt-
gärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Åtgärderna förutsät-
ter samlokalisering i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt 
godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljö. Ekonomi- och fastighets-
avdelningen föreslår att förslag tas fram för samlokalisering av daglig verk-
samhet i Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att 
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av loka-
ler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för 
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade 
kostnader för åtgärderna.

Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230 beslutade godkänna åtgärdsförslag för 
samlokalisering av daglig verksamhet plan 2 och att anvisa projektet 
2 600 000 kronor. Vidare beslutades att anvisa 1 000 000 kronor och god-
känna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar av lokaler 
för återbruk i Hammaren 9.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-17 beslutade § 223 att 6 000 000 
kronor omprioriteras för att senare genom beslut kan användas till framtida 
investeringsprojekt.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-08.
Socialnämnden 2019-08-28 § 82 Begäran om skyndsamt färdigställande av loka-
lerna för Återbruket.
Borgholm Energi AB 2020-02-20 § 10 Återbruk.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10 § 71 Anpassning och upprustning av 
lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.

Bedömning
Prioritering och etappindelning har gjorts för nödvändiga lokalanpassningar och åt-
gärder för att återbruksverksamheten ska kunna starta i lokalerna. Dessa åtgärder 
har initialt beräknats till cirka 1 000 000 kronor, det vill säga den summa som redan 
är anvisad projektet enligt tidigare beslut. 

Utöver viss verksamhetsanpassning krävs underhållsåtgärder gällande tak på låg-
delen, avlopp och ny energieffektiv ventilation. Fastighetsavdelningen bedömer att 
investeringskostnaden 2 000 000 kronor berör nödvändiga underhållsåtgärder oav-
sett vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Fortsatt krävs underhåll och 
anpassning enligt följande etappindelning;

Etapp 2: Tvättstuga, renovering av fönster, ytskikt invändigt, kök, omklädningsrum 
och kontor i lågdelen.

Etapp 3: Upprustning av fasad utvändigt. 

Åtgärderna för etapp 2 och 3 planeras inför investeringsbudget 2021.

Konsekvensanalys
Åt gärderna leder till att lokalerna uppfyller myndighetskrav gällande arbetsmiljö 
och energi, med minskad driftskostnad som följd.

Åtgärderna leder till att insatser via ett återbruk kan erbjuda fler individanpassade 
aktiviteter inom KKA (kommunala aktivitetsansvaret).

Antalet individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd i form av försörj-
ningsstöd kan minska och att det också i förlängningen kan leda till att fler kommer 
i arbete.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Socialnämnden 
Socialchefen
Beatrice Solhjort, Tf. enhetschef
Eva Karlström, samordnare
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 58

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2018/151 020 KS

Krigsplacering av personal Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till riktlinjer för krigsplacering av anställda i Borgholms 

kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 
mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällskydd 
och beredskap (MSB) ska alla kommuner påbörja arbetet med att krigsplacera per-
sonal senast under 2020. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 57 Krigsplacering av personal 
Borgholms kommun.

Bedömning
All personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är samhällsviktig verksamhet ska 
krigsplaceras på sin arbetsplats. Definitionen av samhällsviktig verksamhet är en-
ligt Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MBN) föreskrift 2015:5 om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Denna definition är utgångspunkten i alla 
kommunala åtaganden enligt överenskommelser mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och som 
gäller extraordinära händelser.

En kommun måste fungera i alla lägen, även i en krissituation eller om Sverige 
skulle hamna i en situation av höjd beredskap. Det innebär att kommunledningen, 
stöd till det politiska beslutsfattandet och den centrala administrativa verksamheten 
inklusive den utåtriktat kommunikativa verksamheten i kommunen är samhällsvik-
tig. I administration inkluderas här även ekonomi och personalfrågor.

Merparten av verksamheten som sorterar under socialförvaltningen utgör sam-
hällsviktig verksamhet. Utgångspunkten är därför att socialförvaltningens personal 
ska krigsplaceras på sina arbetsplatser.

Barnomsorg är samhällsviktig verksamhet, liksom skola/omsorg för barn upp till 16 
års ålder. I en kritisk situation är kommunen skyldig att ha en meningsfull verksam-
het för barn upp till 16 år. Alla medborgare mellan 16-70 år har samhällsplikt i hän-
delse av höjd beredskap. 

För verksamheten i kommunens bolag Borgholm Energi AB gäller samma principer 
som för socialförvaltningen. Bolaget hanterar vatten, avlopp, energiproduktion och 
avfall. Samtliga av dessa verksamheter är att se som samhällsviktiga. All tillsvida-
ranställd personal bör därför krigsplaceras på sin arbetsplats.
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Konsekvensanalys
Krigsplacering ingår i det arbete som ska göras med statligt stöd som betalas ut till 
kommunerna bland annat för genomförande av åtaganden i denna överenskom-
melse.

Borgholm Energi AB:s styrelse bör också ställa sig bakom dessa principer då Borg-
holm Energi AB:s personal huvudsakligen utför samhällsviktig verksamhet. Ölands 
kommunalförbund måste också krigsplacera personal då samhällsviktig verksam-
het i form av räddningstjänsten och it-avdelningen finns där.

Skickas till
Säkerhetskyddschefen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018/293 109 KS

Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I motionen anmäld till kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4, Skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun, föreslår Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) 

att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också skyndsamt 
utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lo-
kalt företagande 

att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall kommunen 
snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan etableras på en lämplig 
plats i det område företagarna önskar.

Beslutsunderlag
Motion – skapa företagsbyar i Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 56 Motion (Marwin Johansson och 
Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i Borgholms kommun

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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2020-03-24 60
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§ 60 Dnr 2017/92 003 KS

Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta ny kostpolicy
att ny kostpolicy ersätter gastronomiska mål antagna av kommunfullmäktige 

2015-05-18 § 79.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommuns kostchef har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit 
fram ett förslag till ny kostpolicy. I förslaget till kostpolicy består av sex delar: God, 
Integrerad, Trivsam, Näringsriktig, Hållbar och Säker. 

Förslaget till kostpolicy uppfyller tre av Globala målen 2030, Ingen hunger, Hälsa 
och välbefinnande och Hållbar konsumtion och produktion. Förslaget fastställer ock-
så att kommunsens verksamheter ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer 
samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Beslutsunderlag
Gastronomiska mål, 2015-05-18.
Kostpolicy, 2020-03-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10 § 66 Revidering av kostpolicy för Borg-
holms kommun och Borgholm Energi AB.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 61 Dnr 2020/54 003 KS

Alkohol- och drogpolicy

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderad alkohol- och drogpolicy.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt riktlinjerna för styrdokument kontinuerligt revidera sina styr-
dokument för att bevara deras aktualitet.

Kommunens aktuella alkohol- och drogpolicy antogs av kommunfullmäktige 2008-
09-01 § 58. I förslaget till revidering har texten omarbetats för att förtydliga innehål-
let. Förslaget innehåller inga större förändringar av policyn.

Beslutsunderlag
Alkohol och Droger - Policy; Förslag.
Alkohol och Droger - Handlingsplan; Förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 62 Dnr 2020/68 456 KS

Samrådsyttrande fastighetsnära insamling av förpackningar och retur-
papper - TMR

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta arbetsgruppens yttrande som sitt och överlämnar det som Borgholms 

kommuns samrådsyttrande till Tailor-Made Responisbility (TMR) och Natur-
vårdsverket.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2018 om ett förtydligande av producentansvaret för insamling 
av förpackningar och returpapper från hushåll (verksamheter omfattas inte av lag-
stiftningen). Beslutet innebär i korthet att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem och att insamlingen som huvudregel ska ske fastighets- eller 
kvartersnära. Tillstånd för att bedriva insamling söks hos Naturvårdsverket och kom-
mer att krävas från och med 2021. TMR har för avsikt att söka tillstånd för ett insam-
lingssystem. Inför ansökan ska samråd hållas med samtliga kommuner. Kommuner-
nas samrådsyttrande ska bifogas ansökan.

Tillståndet är rikstäckande och är giltigt i 10 år.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunens funktioner för miljötill-
syn, mark- och exploatering samt plan och bygg, och Borgholm Energis verksamhet 
för återvinning och avfall, har tagit fram föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till samrådsyttrande Borgholm TMR.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-20.

Skickas till
Naturvårdsverket
Tailor-Made Responisbility
Arbetsgruppen

______________
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§ 63 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

2020.548 U Delegationsbeslut- avropsanmälan vägmärken 
inklusive avstängningsmatrial 2018. Avtalstid 
2020-03-01--2022-01-20 med möjlighet till 
förlängning med 1 + 1 år. 

Jens Odevall

2020-02-21 Delegationsbeslut 

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.490 U Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats 2020-03-30--
2020-12-31 kl.
09.00-23.00

Anders Magnusson

2020-02-24 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-25- Skickat till polisen 
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.491 U BTE bygg-  Ingen erinran mot ansökan 
Byggbelamring, Upplagsplats, Per Lindströms 
väg Borgholm.
2020-02-18--2020-11-30

Anders Magnusson

2020-02-24 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-24- Skickat till polisen 
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.492 U Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan  
Start och Mål Torget i Löttorp 2019-08-03 kl 13-
20

Anders Magnusson

2020-02-24

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-03-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-02-21 - 2020-03-17

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/15 2020-02-24- Skickat till polisen
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.549 U Tillåtelse- Grävning sker på GC - GC2004-
Sjöstugevägen 2020-03-09--2020-03-30 

Julia Hallstensson

2020-02-26 20200006/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.550 U Tillåtelse- Grävning sker på Videgränden 3 
under perioden 2020-02-24--2020-03-27

Julia Hallstensson

2020-02-26 20200004/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.515 U Himla gott-  tillstyrks 2020-03-01-2020-05-24 
samt 2020-09-01-2020-10-31
uteservering 4,0 m * 8,0 m utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten 
förutsatt att minst 1,5 meter fri gångbana 
bibehålls. Parkeringsplatser i direkt anslutning till 
serveringen får nyttjas till gångbana för att 
säkerställa att fri passage kan bibehålls, 
förutsatt att tydlig, om möjligt fasta, 
avgränsningar mellan gångtrafikanter och 
biltrafik finns.

Ansökan tillstyrks 2020-05-25—2020-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering 
under perioden 2020-05-25—2020-08-31 är 
högst 5,5 m* 8,0 meter utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten.  

Anders Magnusson

2020-02-26 Yttrande

KS 2020/6 2020-02-26- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.521 U Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt 
ansökan 2020-04-11, kl. 08.00-18.00. Storgatan 
samt Östra kyrkogatan är avstängd för biltrafik 
2020-04-09--2020-04-14.

Anders Magnusson

2020-02-27 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-27- Skickat till polisen /Magda
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.545 U Ölandspartiet - Yttrande över ansökan om 
allmän sammankomst; Torgmöte på Borgholms 
torg, 2020-04-09,
2020-04-18, 2020-04-30, 2020-05-01, 2020-05-
16, 2020-06-13, 2020-08-22, 2020-09-12, 2020-
09-19, 2020-10-17, 2020-11-21, 2020-12-12  
mellan klockan 10:00-11:00. Övrig tid avstyrks. 

Anders Magnusson

2020-03-03 Yttrande 

KS 2019/6 2020-03-03 skickat till polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2020.575 U Delegationsbeslut - Tilldelningsbeslut 
Byggtjänster Måleriarbeten -tjänster

Ilko Corkovic

2020-03-03

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.601 U Delegationsbeslut- tilldelningsbeslut fönsterputs. 
Tilldelar leverantör 1 i direktupphandlingen 
gällande fönsterputs

Lars Gunnar Fagerberg

2020-03-05

KS 2020/16 DELEGERINGSBESLUT

Delegation EKC

2020.609 U Tillfälligt förbud mot fordon ena körfältet 
Tingstugatan och Guntorpsgatan från 2020-03-
13 klockan 08:00 till 2020-03-13 klockan 17:00

Helene Wertwein Haavikko

2020-03-10

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.656 U Tillåtelse- Grävning sker på Johan Söderströms 
väg 5 2020-03-04--2020-03-23

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200009/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.657 U Tillåtelse- Grävning sker på Dahls Väg 13 2020-
03-09--2020-04-03

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200010/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.658 U Tillåtelse- Grävning sker på GC - GC -Tullgatan 
2020-03-2020 30-04-2020

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200008/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.659 U Tillåtelse- Grävning sker på Västra Kyrkogatan 
Del 1 3 A-C 2020-03-12--2020-04-30

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200011/Eltel Nerworks 
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.660 U Tillåtelse- Grävning sker på Tings Ene 1:14 2020
-02-03--2020-06-26

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200005/PEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.662 U Beslut att revidera pandemiplan Ilko Corkovic

2020-03-13

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

209683 K Topless Tour on- Ingen erinran Bilutställning  
2019-06-06. 10.00-17.00.

Anders Magnusson

2020-03-16 Yttrande 

KS 2019/15 DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.489 I Protokoll överformyndarnamnd 13feb 2020 Magdalena Widell

2020-02-25 Överförmyndarnämnden 

      KS-meddelande PROTOKOLL

2020.495 I Drifttillstånd för inseglingshjälpmedel i hamnar  
inom Borgholms kommun. Gäller till 2025-01-31.

Magdalena Widell

2020-02-25

      KS meddelande TILLSTÅND

2020.511 I Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast gällande Detaljplan för 
del av fastigheten Borgholm 11:1 "Nydala" i 
Borgholms kommun; nu
fråga om prövningstillstånd

Magdalena Widell

2020-02-25 Mark- och miljööverdomstolen

KS 2017/69 KS meddelande DOM

Begäran om markanvisning, del av Borgholm 
11:1
Bursells Entreprenad, 

2020.517 U Svar angående Arbetsmiljöverkets inspektion på 
Gärdslösa förskola. Skickad av Maria Drott 2020-
02-26

Maria Drott

2020-02-26 Fastighetsavdelningen

KS 2020/46 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Problem vid/med Gärdslösa skolbyggnad

2020.519 I Fråga från Brf. Marinan i Byxelkrok ang fortsatta 
utvecklingen i hamnens utbyggnad och 
utformning. 

Magdalena Widell

2020-02-27 Fredrik Ohlén

KS 2011/208 KS meddelande SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.558 I Protokoll länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor 200214

Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-03-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-02-21 - 2020-03-17

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande 

Alla

Visas ej
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp
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2020-03-03 Ulrika Cederholm

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.602 I Beslut från Mörbylånga kommunfullmäkrige 2020-
02-24 § 13 Övergripande överenskommelse 
Borgholm - Mörbylånga

Magdalena Widell

2020-03-06 Mörbylånga kommun 

KS 2019/146 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med 
anledning av folkomröstningsresultatet

2020.608 I Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande 
Valnämndens beslut den 21 januari 2019, §§ 1-
16. Målnummer 793-19, 19-813-19

Jonatan Wassberg

2020-03-09 Förvaltningrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande 
Dom 2020-03-03

DOM

Delegation KSO 2019

2020.620 I Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:12)

Magdalena Widell

2020-03-11 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.651 I Bemanning vid omfattande personalfrånvaro | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:13)

Magdalena Widell

2020-03-12 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.654 I Överenskommelse om undantag från 
överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt 
BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad 
av coronavirus | Viktig information från SKR 
(cirkulär 20:14)

Magdalena Widell

2020-03-13 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.667 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet såvitt 
avser första att-satsen i paragraf 85, 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 augusti 2019 
under paragraf 85 första attsatsen att godkänna 
föreslagna trädgårdsåtgärder i Societetsparken.  
 

Magdalena Widell

2020-03-16 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019
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2020.668 I Skrivelse till KSO med synpunkter på hanteringen 
av coronaviruset i kommunen 

Magdalena Widell

2020-03-16 Ilko Corkovic

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.669 I Utgående skrivelse från KSO om  Information om 
arbetet mot corona till KS och ordföringar

Magdalena Widell

2020-03-16 Ilko Corkovic

      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-10

§ 65 Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt 
§ 66 Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB 
§ 67 Trafiknämnden; Begäran om hastighetsdämpande åtgärder runt skolområde vid 

Åkerboskolan 
§ 68 Medborgarförslag (Kicki Falck) öppna allmänna baden för hundar kvällstid 
§ 69 Godkännande av deltagare på besök till kommunens vänort Korsnäs 
§ 70 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020 
§ 71 Anpassning och upprustning av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9 
§ 72 Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6 

plan 2 
§ 73 Avstämningsmöte projektgruppen; Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020-03-02

§ 74 Kommunens åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19)

2020-03-03

§ 50 Information från verksamheten, ekonomi- och fastighetschefen 
§ 51 Årsbokslut 2019 
§ 52 Bidrag till belysning av kvarn i Sotehög 
§ 53 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby 
§ 54 Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020 
§ 55 Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67 
§ 56 Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i 

Borgholms kommun 
§ 57 Krigsplacering av personal Borgholms kommun 
§ 58 Översyn av arvodesreglemente 
§ 59 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente - angående protokolls-

an teckningar 
§ 60 Revidering av utbildningsnämndens reglemente -  angående protokolls-

anteckningar 
§ 61 Revidering av socialnämndens reglemente -  angående protokolls-

anteckningar 
§ 62 Revidering av kommunstyrelsens reglemente -  angående protokolls-

anteckningar 
§ 63 Inbjudan  från kommunens vänort; Korsnäs 
§ 64 Alkohol- och drogpolicy

2020-02-25

§ 49 Tilldelningsbeslut Byggtjänster: Snickeriarbeten/tjänster
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Borgholm Energi AB

§ 1 Styrelsemötets öppnande 
§ 2 VD informerar 
§ 3 Ekonomisk uppföljning december 2019 
§ 4 Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och utförande
§ 5 Avfallssortering matavfall 
§ 6 Prioriteringar Vattenskyddsområden 
§ 7 Projekt Hagelstad, utbyggnad VA 
§ 8 Attestreglemente 
§ 9 Tillsättning av VD 
§ 10 Återbruk 
§ 11 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 12 Beslut från kommunen 2020/

Borgholm Energi El-nät AB

§ 1 Styrelsemötets öppnande 
§ 2 Ekonomisk uppföljning december 2019 
§ 3 Elmätare och mätinsamlingssystem 
§ 4 Tillsättning av VD 
§ 5 Attestreglemente

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