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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 50

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

50

Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, ekonomi- och fastighetschefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för information.
Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetschefen informerar om verksamheten. Ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om rör bland annat Projekt nybyggnation
Åkerboskolan, LSS-boenden och hyresläenheter på Resedan 11, särskilt bonde på
Ekbacka, förberedelser för extern hyresgäst på Ekbacka, förskola på Rödhaken och
rivning av gamla Skogsbrynet. I övrigt informeras kommunstyrelsens arbetsutskott
om kommunens ekonomi och upphandlingsprocesser.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

51

Dnr 2018/128 041 KS

Årsbokslut 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

överlämna årsbokslut till revisorerna.

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsbokslut 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 bolaget.
Av årsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter framgår bland annat:
o
o

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

52

Dnr 2019/247 048 KS

Bidrag till beslysning av kvarn i Sotehög
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen för att kontakta sökande för att komplettera med uppgifter för att kunna göra bedömningen ifall ärendet ska behandlas som ett
uppväxlingsprojekt.

Ärendebeskrivning
Köping-Egby Hembygdsförening föreslår i skrivelse önskemål om få fasadbelysningar på Sotehögskvarnen, Klinta i Köpingsvik. Ett antal (2-3 stycken) ljusstarka
markspottar för upplysning av kvarnens framsida behövs.
Ett befintligt elskåp står cirka 15 meter om kvarnen, omedelbart väster om cykelvägen på gränsen mot Klinta campings område vilket bör förenkla installationen.
Ärendet föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att bifoga önskemålet till beredning av uppväxlingsprojekt.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att ansökan behöver kompletteras ifall det
ska kunna betraktas som en ansökan om medel från Uppväxlingsprojekt.
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

53

Dnr 2019/128 443 KS

Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen att göra en analys av erbjudandet och återkomma
med ett förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Högby IF lämnade 2019-06-04 in ett erbjudande om att köpa en konstgräsplan till
kommunen. Anledningen till att föreningen önskar sälja planen är bland annat på
grund av att föreningen inte lyckats hyra ut planen i den utsträckning som var förväntat.
Konstgräsplanen med tillhörande stängsel, belysning och värmeslingor (vattenburna) för potentiell uppvärmning hade enligt föreningen 2019-05-28 ett bokfört värde
till en summa av 2100 tkr.
Högby IF föreslår att Borgholms Kommun förvärvar ovanstående för 1600 tkr plus
200 tkr för moms som föreningen är återbetalningsskyldiga vid en överlåtelse. Dessutom åtar sig Högby IF också, mot en ersättning, att driva och sköta planen och då
ingår 4 ton granulat. Vid kommunens uthyrning av konstgräsplanen föreslås tillgång
till omklädningsrum ingå.
Planen hyrs idag ut för 30 000-50 000 kronor/år vilket föreningen bedömer borde
öka om verksamheten kommer in i Borgholms kommuns bokningssystem.
Beslutsunderlag
Erbjudanden att köpa konstgräsplan.
Skickas till
Kommunchef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

54

Dnr 2019/247 048 KS

Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen för att kontakta sökande för att för kompletterande
uppgifter för att kunna göra bedömningen ifall ärendet ska behandlas som ett
uppväxlingsprojekt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i budget 2020 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingsprojekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, kriterier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning.
Det framgår att både enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare kan
var för sig eller tillsammans söka bidrag från uppföljningsprojektet.
Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ
från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats
ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material
och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.
Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning
två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt. Den som erhållit bidrag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att
det har avslutats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 12 beviljade Byxelkroks Hamnförening Ekonomisk Förenings ansökan för medfinansiering av utegym i Byxelkrok med
45 000 kronor ur anslaget för uppväxlingsprojekt 2020.
Inför vårens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit:
Sökande
1. Edby Byalag

Egen finansiering
69 500 – 99 500 kronor

Ansökt belopp till
69 500 kronor

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att ansökan behöver kompletteras ifall det
ska kunna betraktas som en ansökan om medel från Uppväxlingsprojekt.
Skickas till
Kommunchefen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

55

Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 företagsverksamhet ska ha inletts senast två år efter försäljning.

att

uppdra åt tillväxtenheten att genomföra affären.

Ärendebeskrivning
Thomas Schelin har för avsikt att etablera företag på norra Öland och har efterfrågat mark hos kommunen för ändamålet. Tillväxtenheten har pekat ut ett område i
Löttorp som enligt beslut från kommunfullmäktige skickats till lantmäteriet för förrättning. 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 förordar därför en försäljning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 222 att försälja industritomt om cirka 4 000 m2
av Löttorp 3:67 till Björn Silverstrands Entreprenad för 160 000 kronor plus förrättningskostnader.
Detaljplan för Löttorp 3:67, upprättad 2009 samt kartillustration med utpekade tomter.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-10.
Kartbilaga, 2020-02-10.
Bedömning
Att området, som detaljplanelades 2009, börjar ta form med blandat företagande är
positivt för kommunen och dess utveckling.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

56

Dnr 2018/293 109 KS

Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i
Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 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 lokalt 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.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

57

Dnr 2018/151 020 KS

Krigsplacering av personal Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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 personal senast under 2020.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 mellan
SKR och MSB.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-10.
Bedömning
All personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är samhällsviktig verksamhet ska
krigsplaceras på sin arbetsplats. Definitionen av samhällsviktig verksamhet är enligt 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 samhällsviktig. I administration inkluderas här även ekonomi och personalfrågor.
Merparten av verksamheten som sorterar under socialförvaltningen utgör samhällsviktig 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 verksamhet för barn upp till 16 år. Alla medborgare mellan 16-70 år har samhällsplikt i händelse 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 tillsvidaranställd personal bör därför krigsplaceras på sin arbetsplats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

57

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 överenskommelse.
Borgholm Energi AB:s styrelse bör också ställa sig bakom dessa principer då Borgholm Energi AB:s personal huvudsakligen utför samhällsviktig verksamhet. Ölands
kommunalförbund måste också krigsplacera personal då samhällsviktig verksamhet i form av räddningstjänsten och it-avdelningen finns där.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

58

Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen att återkomma med ett förslag till arvodesreglemente
med de uppgifter som kommunstyrelsens efterfrågat 2020-01-28 § 23 och föreslår:
reglemente som garanterar att småföretagare garanteras ersättning för förlorad inkomst,
en ersättning per timme i nivå med Mörbylånga kommun arvodesreglemente.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kommunchefen 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 kommunfullmäktigessammanträde på dagtid.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 23 beslutade att återremittera det reviderade arvodesreglemente kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslog 2020-01-14 § 5.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 23 Översyn av arvodesreglemente.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-25.
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

59

Dnr 2020/52 KS

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente - angående
protokollsanteckningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 mening 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 ledamöter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
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 bestämma 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 förtydligar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll
och presidiet om deras ansvar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

60

Dnr 2020/52 KS

Revidering av utbildningsnämndens reglemente - angående protokollsanteckningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
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 mening 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 ledamöter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
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 bestämma 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 förtydligar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll
och presidiet om deras ansvar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 61

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

61

Dnr 2020/52 KS

Revidering av socialnämndens reglemente - angående protokollsanteckningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 mening 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 ledamöter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-25.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
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 bestämma 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 förtydligar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll
och presidiet om deras ansvar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 62

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

62

Dnr 2020/52 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - angående protokollsanteckningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 mening antecknad till protokollet.
Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade
nämndsreglementen (inklusive kommunstyrelsens reglemente) till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie ledamöter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
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 bestämma 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 förtydligar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll
och presidiet om deras ansvar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 63

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

63

Dnr 2020/55 105 KS

Inbjudan från kommunens vänort; Korsnäs
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för inbjudan och beslutar
att

uppdra kommunchefen att föreslå en deltagarlista med representanter för
kommunen att besöka Korsnäs kommun till kommunstyrelsens arbetsutskotts
nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
2020-02-27 inkom en inbjudan till ett vänortsbesök från kommunens vänort Korsnäs
kommun. Besöket är planerat att hållas 2020-05-07 - 2020-05-08 i Korsnäs, Finland.
Under besöket planerar Korsnäs kommun presentera deras hemservice och service
för deras äldre invånare. Korsnäs kommun önskar att Borgholms kommun kan dela
med sig av sitt arbete med den lokala besöksnäringen.
Beslutsunderlag
Inbjudan.
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 64

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-03

64

Dnr 2020/54 003 KS

Alkohol- och drogpolicy
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderad alkohol- och drogpolicy.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt riktlinjerna för styrdokument kontinuerligt revidera sina styrdokument för att bevara deras aktualitet.
Kommunens aktuella alkohol- och drogpolicy antogs av kommunfullmäktige 200809-01 § 58. I förslaget till revidering har texten omarbetats för att förtydliga innehållet. Förslaget innehåller inga större förändringar av policyn.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad alkohol- och drogpolicy, 2020-02-27.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

