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årgärder och medel inom tagna budgetramar

2020/59 5 - 6
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§ 65 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

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

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat följande:

- Information om data från SKR:s Insikt, en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning.

- Projekt nybyggnation Åkerboskolan, arkitekterna har kommit med en visualise-
ring av ny skola.

- Intervjuer för utvärdering av sammanslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommunledningsförvaltningen genomförs av PwC.

- Ägardirektiv och bolagsordningar ses över och förtydligas. Förslagsvis ett ägar-
direktiv.

- Justering av organisationen pågår. Ny byggchef rekryteras och planarkitekterna 
planerar förvaltningen flytta till tillväxt. Samverkan pågår.

- Granskning av ekonomistyrningen – intervjuer är inbokade.
- Förordnade som tillförordnad socialchef och ekonomichef har nuvarande ekono-

mi- och fastighetschef respektive nuvarande budgetchef valts för att täcka upp 
för när nuvarande socialchef går på föräldraledighet.

- Extra statliga anslag för flera feriearbeten. 
- Arbetet för att förbereda för utbrott av coronaviruset COVID-19 inom kommu-

nens verksamhet pågår, kommunen kommer bland annat:
o Krisledningsstaben och ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 

träffas var annan dag för att få en samlad bild. Förvaltningscheferna har 
kontakt även under helgerna.

o Kommunen rapporterar till och har kontakt med regionen, länsstyrelsen 
och länets kommuner flera gånger i veckan.

o Särskild avdelning för behandling av COVID-19 har öppnats, men inte ta-
gits i bruk.

o Material säkras upp. Detta hanteras länsgemensamt och mot socialsty-
relsen.

o Rekrytering pågår av extrapersonal för att klara vården och omsorgen 
under ett större utbrott.
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o Utbildning för ny och befintlig personal genomförs .
o Kompetensinventering är genomförd av all personal för att kunna göra 

omflyttningar och täcka upp för personalbrist.
o Än så länge finns ingen bekräftad smittspridning i kommunens omsorg. 

- Kommunen har vidtagit fler åtgärder för att stötta näringslivet.
______________
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§ 66 Dnr 2020/59 KS

Åtgärd till följd av nya coronaviruset (COVID-19); Godkännande av år-
gärder och medel inom tagna budgetramar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna och genomförda åtgärder 

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under pågående pandemi träffats regelbun-
det tillsammans med kommunens krisledningsgrupp för att hålla sig informerade 
om kommunens arbete för att säkra verksamheten. Arbetsutskottet har även haft 
veckoavstämningsmöten med näringslivsrådet för att få information och inspel från 
kommunens företagare. Utöver detta har gruppledarna fått information om dels lä-
get i verksamheten dels om planerade åtgärder för att hantera effekterna av pan-
demin såväl i den kommunala förvaltningen som i näringslivet. 

Arbetsutskottet och gruppledarna har därför enats om en rad åtgärder för att stödja 
näringslivet och föreningslivet utöver tidigare beslut, KS 2020-03-24 § 41, om pre-
sentkort på 200 kronor till kommunens anställda som gäller hos valfri näringsidka-
re i Borgholms kommun:

- utöka konstinköpen av lokala konstnärer med 75 tkr. Budget för konstinköp ligger 
normalt på 50 tkr per år, men utökas nu till 125 tkr

- extra bidrag, totalt 100 tkr, till föreningar som får aktivitetsstöd för sin barn- och 
ungdomsverksamhet. Föreningarna behöver inte söka bidraget utan det betalas 
ut direkt.

- avsätta 80 tkr extra till föreningar med samlingslokaler. Stödet fördelas mellan för-
eningar som idag får bidrag från kommunen. 

- ingen hyra tas ut fram till sommaren för idrottsplaner och hallar av idrottsförening-
ar med barn- och ungdomsverksamhet.

- alla hemtjänsttagare bjuds på fem luncher från restauranger i hela kommunen. 
Våra lokala restauranger lagar luncherna och vi anlitar lokala företag för att leve-
rera maten. Totalt beräknas kostnaden uppgå till 200 tkr.

- Ingen avgift tas ut under försäsongen för restauranger som vill öppna sina uteser-
veringar. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 75 Lägesuppdatering angående det 
nya coronaviruset (COVID-19).
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Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 41 Eventuella åtgärder till följd av nya coronaviru-
set (COVID-19).
Tjänsteskrivelse, 2020-04-21.

Bedömning
Åtgärderna bedöms bidra till att företag och föreningsliv får ökade möjligheter att 
klara pågående kris.

Konsekvensanalys
Medlen finns ej upptaget i budgeten varför åtagandena kan komma att föranleda 
ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas. Samtliga kostna-
der som beslutas sätts upp på en särskild aktivitet för att kunna särskilja i redovis-
ningen och kan komma att vara återsökningsbara från staten.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Staffan Larsson (C), Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Reservation
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) reserverar sig mot beslutet till 
fördel för Annette Hemlin s yrkande.

______________
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§ 67 Dnr 2019/160 254 KS

Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppdra till kommunstyrelsen att stycka av och upprätta ett marköverlåtelseav-

tal för del av Ekbackaområdet till ägt dotterbolag till BJC Group AB för en kö-
peskilling om 1000 kronor per m2.

att uppdra till kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med ägt dotterbolag till BJC 
Group AB om minst 20 år för ett särskilt boende om 80 platser på den försål-
da fastigheten. Hyresavtalet ska även reglera att LOU följs i efterföljande 
byggentreprenadupphandling.

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en byggentreprenadupphandling 
för ett särskilt boende där byggentreprenadkontraktet överlåts till hyresvär-
den.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och föreslå kommunfullmäktige lämpli-
ga åtgärder för Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5 och 6.

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget fö-
reslås kommunstyrelsen besluta:

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnds arbetsutskott till styr-
grupp för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

att uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från 
socialförvaltning, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdel-
ningen samt att anlita en extern projektledare för den fortsatta processen.

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har behoven av ett nytt modernt äldreboende lyfts fram så-
väl av verksamhet som av politisk ledning. Detta då kommunens fastigheter för 
äldreboenden har stora underhållsbrister vilket medför att de dels inte uppfyller da-
gens krav på särskilda boenden, dels inte arbetsmiljökraven. Kommunen har också 
Sveriges högsta medelålder och andelen så kallade ”äldre äldre” beräknas öka un-
der kommande år. Samtidigt visar erfarenheten att behovet av boende för personer 
med demenssymtom ökar och sjukdomen drabbar allt yngre personer. Sammanta-
get kommer alltså ett ökat anspråk på vård och omsorg uppstå. 

Idag har kommunen 137 platser varav 74 bedöms ha så stora brister att det krävs 
omfattande åtgärder för att få dessa förenliga med dagens krav. Att åtgärda befint-
liga fastigheter skulle också medföra att antalet platser blir färre vilket i sin tur leder 
till mindre effektiv verksamhet och högre kostnad per omsorgstagare. 

I kommunens lokalförsörjningsplan har äldreboendenas status bedömts enligt föl-
jande:
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Särskilt boende Platser Bedömning och okulär undersökning.

Åkerbohemmet Löttorp 36 Fungerande, men eftersatt underhåll och upp-
rustning planeras.

Soldalen Köpingsvik 23 Stora brister gällande arbetsmiljö och brand. 
Eftersatt underhåll.

Strömgården Borgholm 17 Stora brister gällande arbetsmiljö, brand, ventila-
tion och utemiljö. Mycket stora renoveringsbe-
hov.

Ekbacka 2 Borgholm 14 Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande 
underhåll.

Ekbacka 4 Borgholm 13 Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande 
underhåll.

Ekbacka 5 Borgholm 17 Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Ekbacka 6 Borgholm 17 Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Totalt antal platser 137
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Enligt prognosen som tagits fram av socialnämnden bedöms behovet år 2026 öka 
med 33 platser, vilket framgår av tabellen nedan.

Nuläget 65-79 
år

80-äld-
re

Prognos 
2026

65-79 
år

80-äld-
re

Förändring

SÄBO 27 94 SÄBO 26 128 33 platser

Totalt i 
kommunen

2756 927 Totalt i 
kommunen

2585 1329

Andel på 
SÄBO

1 % 9,7 % Procentuellt 1 % 9,7 %

Den sammantagna bedömningen är att det finns ett behov för ett nytt särskilt boen-
de om 80 platser som ska ersätta Soldalen (23 platser), Strömgården (17 platser) 
och Ekbacka avdelning 5 och 6 (17 + 17 platser). Nya äldreboenden planeras i av-
delningar med 10 platser och gärna så att en överlappning kan ske mellan avdel-
ningar särskilt nattetid. Detta skulle även bli mer rationellt för verksamheten då en 
god och effektiv omvårdnad kan ges i ett sådant boende. Möjlighet finns i ett sena-
re skede att renovera Ekbacka avdelning 5 och 6 och erhålla totalt ca 17 platser yt-
terligare.

En intresseförfrågan gick därför ut sommaren 2019 till ett antal entreprenörer att 
komma med hur de skulle kunna utveckla ett nytt särskilt boende i enlighet med 
ovan och i enlighet med de krav som tagits fram tillsammans med verksamheten. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 25 att utse BJC Group AB som huvud-
alternativ till förslag om blockhyresavtal (läs mer under rubriken blockhyresalterna-
tivet).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under vintern beslutat att en ny detaljplan för 
ändamålet ska upprättas på Ekbackaområdet. Planen förväntas vara färdig under 
2020.

Under februari månad har fördjupad information hållits till de politiska partier som 
så önskat om behov och olika alternativ, enligt nedan, som föreligger för att möta 
behovet.

Blockhyresalternativet
Alternativet något förenklat att kommunen genom markanvisning försäljer del av 
Ekbackaområdet till ett bolag som ska äga och förvalta fastigheten. Kommunen gör 
härefter en byggentreprenadupphandling för ett särskilt boende som överlåts till 
bolaget. Hyresnivån bestäms i förhand i relation till den totala kostnaden för tota-
lentreprenaden. Detta innebär att det kan bli ett annat bolag som uppför byggna-
den än det som sedan äger och förvaltar den. Hyresnivån har beräknats utifrån ett 
markförsäljningspris på 1000 kronor per m2 på bruttoytan.

9



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kooperativ hyresrätt
Detta är ett alternativ till att bygga och äga i egen regi och att blockhyra av ett bo-
lag. Det innebär att en samverkansförening bildas av de boende, kommunen och 
till exempel Riksbyggen som också utgör styrelse. Det bygger vidare på en minimal 
insats för de boende (100 kronor) och att kommunen betalar lokalhyra för gemen-
samma och verksamhetsytor. Vidare innebär det ett kommunalt borgenslån varför 
förslaget inte ger kommunen ett större reellt låneutrymme än vid byggnation i egen 
regi. Denna konstruktion gör att kommunen ändå sitter med hela risken för all fram-
tid samtidigt som det inte sker någon offentlig upphandling av vare sig hyreskon-
trakt eller byggnation. 

Den indikativa byggkostnaden som kommunen erhållit från Riksbyggen inkluderar 
ett tillagningskök för 150 måltider och uppgår till 246,5 mkr. Den indikativa hyran 
bygger på 70 års avskrivning att jämföras med 40 år i egen regi.

Bygga och äga i egen regi
Parallellt med utvärdering har en extern konsult upprättat en kalkyl på att bygga i 
egen regi. Kalkylen är baserad på genomfört bygga av SÄBO i Kalmar samt på 
ÅF:s kalkylhandbok. Bedömd byggkostnad kalkyleras till 229 mkr exklusive storkök 
och konstnärlig utsmyckning, vilket är jämförbart med det indikativa pris som läm-
nats för kooperativ hyresrätt. Kostnadsberäknad i kostnadsnivå september 2019 ut-
an hänsyn till kapitalkostnader under byggtid. 

Ekonomisk jämförelse
För att jämföra de tre alternativen måste de omräknas till indikativ årshyra. I denna 
har hyrorna för lägenheterna räknats bort då de ska bäras av de boende.  Den 
maximala hyran har satts till 7 tkr per månad i samtliga alternativ. Vidare kan mom-
sersättning sökas för gemensamhetsutrymmet vilket gjorts i årshyreskostnaden 
och vid alternativet kooperativ hyresrätt ingår borgensavgift till kommunen vilket re-
ducerar nettohyran. 

Blockhyresalternativet 2 250 tkr per år
Riksbyggen 2 000 tkr per år
Egen regi (år 1-20) 2 728,2 tkr per år

Ekonomisk bedömning
Kommunen har stora investeringsbehov i övrigt under kommande år. Till exempel i 
infrastruktur och kommersiell verksamhet men även i ny skola i Löttorp och nya för-
skoleavdelningar samt inte minst ett stort underhållsbehov i befintliga fastigheter. 
Samtidigt är det kommunala låneutrymmet begränsat då koncernens låneskuld in-
klusive ansvarsförbindelser uppgår till cirka 950 mkr.

Med hänsyn till verksamhetens behov och den ekonomiska bedömningen föreslås 
att kommunen går vidare med blockhyresalternativet. 
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Uppskattad tidplan

VT 2020 HT 2020 VT 2021 HR 2022 VT 2022 HT 2022

Inriktningsbeslut

Detaljplan

Marköverlåtelseavtal

Fastighetsbildning

Hyresavtal

Förfrågningsunderlag

Upphandling

Byggnation

Inflyttning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 79 Information om särskilt boende 
Ekbacka.
Tjänsteskrive, 2020-04-09.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M), Marcel van Lujin (M), Annette Hemlin (FÖL) och 
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstatera att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrel-
sen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 69 Dnr 2018/283 041 KS

Godkännande av årsredovisning 2019, Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
att godkänna Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning för 2019.
att bevilja ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion samt för de 

enskilda ledamöterna i densamma. 
Ärendebeskrivning
Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion har beslutat 2020-02-27 § 11 att godkän-
na årsredovisningen för 2019.

Revisorerna för Kalmarsunds gymnasieförbund rekommenderar fullmäktige i re-
spektive medlemskommun att bevilja ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieför-
bunds direktion samt de enskilda ledamöterna i densamma med följande bedöm-
ning:

- sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
- att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig,
- att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som 

direktionen uppställt,
- att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verk-

samhetsmålen uppnås 18 av 23 (78 %). 

Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2019.
Rapport årsredovisning 2019 Kalmarsunds gymnasieförbund.
Revisionsberättelse 2019 Kalmarsunds gymnasieförbund.
Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2020-02-27 § 11 - Godkännande av årsre-
dovisning 2019.
Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2020-04-02 § 24 revisionsberättelse för år 
2019.

Dagens sammanträde
Jäv
Marcel van Luijn (M) anmäler sig jävig i ärendet och deltar inte i beredning eller be-
slut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kalmarsunds gymnasieförbund
______________
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§ 70 Dnr 2020/23 041 KS

Revidering av budgetprocessen 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att senarelägga budgetprocessens aktiviteter 2020 till tidigast 1 september och 

beslut av årsplan 2021 samt plan 2022-2024 i kommunfullmäktige till novem-
ber. Beslut om specifika datum delegeras till budgetberedningen.

att verksamhetsplaner för 2021 beslutas i respektive nämnd senast under de-
cember.

att beslut om intern kontroll beslutas 2020 i november enligt dokumentet årsplan 
med budget.

Ärendebeskrivning
I tidigare av kommunfullmäktige beslutad styrmodell (KF 2018-02-19 § 47) anges 
att årsplan med budget för nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäkti-
ge i juni. I och med rådande situation avseende COVID-19 och de osäkerhetsfakto-
rer som det medför föreslås det att budgetprocessen senareläggs med beslut i 
kommunfullmäktige i november. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 80 Revidering av budgetprocessen.

Bedömning
En senareläggning av budgetprocessen, och att beslut av årsplan med budget i 
kommunfullmäktige flyttas till november, medför att beredning av årsplan med bud-
get sker i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen under ok-
tober. Genomförande av MBL (Lag om medbestämmande)-förhandling flyttas och 
planeras in senast tio dagar innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Budgetberedningar/budgetdialoger påbörjas efter sommaren och datum för bud-
getberedningar/budgetdialoger och budgetdag flyttas från april till september. 

Enligt beslutad styrmodell ska nämnderna påbörja arbetet med sina verksamhets-
planer för nästkommande år i juni och beslutas i respektive nämnd under oktober. 
Senareläggning av beslut i kommunfullmäktige medför att arbetet med nämnder-
nas verksamhetsplaner får ske parallellt med beslut i respektive nämnd under no-
vember/december beroende på när nämnderna har sina sammanträden planerade. 
Nämndens sammanträde måste dock vara efter beslut i kommunfullmäktige i no-
vember och senast under december. 

Under december samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, i de fall det bedöms 
nödvändigt, med ytterligare avstämning av någon styrelse och nämnds verksam-
hetsplan. Kallelse till denna sker i särskild ordning. Nämndernas verksamhetspla-
ner presenteras i kommunstyrelsen under december. 

13



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 70

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Konsekvensen av att senarelägga budgetprocessen är att tiden, för förvaltningarna 
och verksamheterna, att anpassa sina verksamheter efter ramförändringar blir kor-
tare. Det kommer under 2021 bli svårare för verksamheterna att få helårseffekt av 
förändringar. 

Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner försvåras för förvaltningarna inför kom-
mande budgetår då arbetet behöver ske parallellt och till viss del även innan års-
plan med budget är beslutad i kommunfullmäktige. 

En ytterligare osäkerhetsfaktor är om pandemin fortsätter även under hösten och 
budgetprocessen tvingas senareläggas ännu mer. Det kan medföra att beslut av 
årsplan och verksamhetsplaner inte hinner fattas innan årets början. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Budgetberedningen

______________
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§ 71 Dnr 2020/43 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta överföring av pågående investeringar från 2019 till 2020

att prioritera pågående investeringar under 2020. Ej prioriterade investeringar av-
vaktar eventuellt nytt beslut under hösten.

Ärendebeskrivning
I juni 2019 beslutades en investeringsbudget på 59,7 mkr och ett budgeterat resul-
tat på 22,7 mkr. Beslut om tilläggsbudget till nämnder är budgeterat resultat 16,8 
mkr. Efter beslutet har det tillkommit investeringsprojekt vilket medför att det krävs 
en omprioritering. Även rådande situation avseende COVID-19 bidrar till en osäker-
het kring hur kommunens situation kommer förändras under året. I skrivande stund 
är det osäkert gällande skatteunderlagsberäkningar för hösten 2020 och framåt. 
Ytterligare prioriteringar kan bli nödvändiga beroende på resultatnivå.

Förslaget till prioritering och nyttjande av investeringsbudget är som följer:

Överföring från 2019 (tkr)  
   

Infrastruktur, skydd 5 416
BELÄGGNINGSARBET §191/19 X Utfört/pågående
Lilla Triangeln §172/18 X Färdigställt. Ej fakturerat.
Laddning Höken §219/18 X Pågående, färdigställs 2020
KNÄPPINGE-ORMÖGA §229/18 X Pågående
Gatubelysning §7/16 X Pågående
Fritid- och kultur 1 203
Allaktivitetspark B-holm X Används till Skatepark
Offentlig Lekplats §95/17 X Pågående
Pedagogisk verksamhet 342
Åkerboskolan
Målning Björkvik §179/17 X Pågående
Skogsbrynet §249/19 X Pågående, inventarier
Affärsverksamhet 526
Byxelkroks hamn §284/17 X Pågående
Nya investeringar (tkr)  
Infrastruktur, skydd 13 400
Polisen Garaget Ekbacka
Ekbacka Hus 1 plan 3 (Polisen enligt offert+10% X Pågående
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ÄTA)

Toalettanläggning Södra Parken X Inkl bussparkering

Gatubelysning X
 Samförläggning, Strand-
torp

Asfaltering X  Enligt underhållsplan
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X

Gata/Park X
Maskiner & inventarier BE-
AB

Fritid- och kultur 6 859
Utbyggnad tennishall (Bowls inkl vent) X Pågående
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Skatepark Borgholm §185/19 X
Offentliga Lekplatser, Södra Parken X Intäkter statsbidrag
Pedagogisk verksamhet 7 522
Rödhaken X Pågående
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Utbildningsförvaltningen X Verksamhetsinvestering
Vård och omsorg 5 470
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Socialförvaltningen X Verksamhetsinvestering
ÅTERBRUK Ölandslego X
Affärsverksamhet 12 450
Byxelkroks hamn X
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Övrig verksamhet 300
Kommunstyrelsen X  
Summa 53 488  

Investeringsprojekt nedan är investeringar som till stor del fanns med i beslutad 
budget för 2020, men som ännu inte är påbörjade. Dessa ska därför avvaktas med 
möjlighet för nytt beslut under hösten för att då bedöma den ekonomiska situatio-
nen för kommunen. Projektet i Byxelkroks hamn pågår i nivå med beslutad budget. 
Det åtgärder som flyttas fram är pålad brygga (södra vågbrytaren), nytt bryggdäck i 
befintlig hamn, gång- och cykelväg och diverse arbeten i gamla hamnen.

Investering - ej prioriterat 2020
 

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 2
Energieffektivisering (alternativt akut underhåll)
Byxelkroks hamn (ej påbörjade investeringar)
Yttre hamn Borgholm
Utveckling GC-vägar
IT Brandvägg
IT UPS
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14 § 104 Prioritering och nyttjande av in-
vesteringsbudget 2020.

Bedömning
Bedömningen är att prioritering om vilka investeringsprojekt som ska fortgå, vilka 
som ska avvaktas samt vilka som ska flyttas till kommande år behöver göras. Detta 
i och med tillkommande investeringsprojekt, överföring av pågående projekt från 
2019 samt osäkerhet kring hur COVID-19 påverkar kommunens ekonomiska situa-
tion. En resultatnivå på 27 mkr kommer vara svår att uppnå under året varav det 
kan bli nödvändigt med ytterligare prioriteringar.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 72 Dnr 2019/154 00 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppdatera kommunens hållbarhetspolicy enligt det föreliggande förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nu gällande hållbarhetspolicy 2017-12-18. Arbetet med 
policyn och organisationsförändringar har gjort att delar av policyn inte kommer att 
tillämpas, utan komplicera arbetet med hållbarhet i kommunen. En förenklad version 
av hållbarhetspolicyn bör antas och ersätta nu gällande policy.

Beslutsunderlag
Förslag till ny hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-02-19 § 5 Hållbarhetspolicy för Borgholms 
kommun.

Bedömning
Tre större förändringar har gjorts i förslaget till ny policy jämfört med den nu gällan-
de. Den största ändringen är att stryka det hållbarhetsprogram som ska tas fram en-
ligt nu gällande policy. Kommunen har redan ett antal antagna dokument som regle-
rar olika delar av hållbarhetsarbetet. Att ha flera dokument som reglerar samma sak 
ställer till problem eftersom det blir otydligt vad som egentligen gäller. Det innebär 
också dubbelarbete eftersom hållbarhetsprogrammet till stora delar skulle bli över-
flödigt när sakfrågorna redan finns reglerade i andra dokument. 

I övrigt blir hållbarhetspolicyn nu person- och organisationsoberoende, vilket gör att 
den inte behöver uppdateras så ofta. Texten har också bearbetats så att den blir 
enklare och mera lättläst.

Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till miljö- och hållbarhetsberedningens förslag. 

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

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 73 Dnr 2020/41 KS

Instruktion till ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 § 38.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att instruera kommunens valda ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolags-
stämma 2020, att begära extra utdelning med 3 mkr så att den totala utdel-
ningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har i samband med kommunfullmäktiges rambudgetbeslut avi-
serat att kommunen önskar en utdelning för 2019 med 4 mkr. Med hänsyn till bola-
gets preliminära resultat och gjorda försäljningar under året föreslås en extra utdel-
ning från bolaget om 3 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade2020-02-25 § 38 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning med 3 mkr 
så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 2019.

Ärendet avser inte en revidering av nuvarande ägardirektiv utan är en instruktion till 
kommunens ombud och samtidigt en notifiering till bolagets styrelse om att kommu-
nen som ägare önskar en utdelning från bolaget ur 2019 års resultat med totalt 7 
mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 38 Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi El-
nät AB.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-20.
Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL), Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson 
yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Nina Andersson-Junkkas 
bifallsyrkande; och Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nina Andersson-Junkkas förslag att bifalla tjänsteskrivelsens för-
slag till beslut mot Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
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Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer tjänsteskrivelsen förslag röstar ja. Den som stöder Carl Mal-
geruds med fleras avslagsyrkande till beslut röstar nej. 

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster.  Därmed bifalls tjänsteskrivel-
sens förslag till beslut.

JA – 6 NEJ – 5
Ilko Corkovic (S) Annette Hemlin (FÖL)
Staffan Larsson (C) Torbjörn Johansson (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Marcel van Luijn (M)
Nina Andersson-Junkka (S) Carl Malgerud (M)
Tomas Zander (C) Erik Arvidsson (SD)
Lars Ljung (S)

Reservation 
Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson (FÖL), Marcel van Luijn (M), Carl Malge-
rud (M) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för avslagsyr-
kandet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 74 Dnr 2020/77 805 KS

Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut 
lokaler

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni 2020.

att avsätta 80 tkr från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt 
och bidrag, aktivitet 1019, till föreningar med samlingslokaler och som ska 
fördelas mellan föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.

Ärendebeskrivning
Åtgärder för att mildra effekterna av de förändrade förutsättningarna för det lokala 
föreningslivet till följd av coronaviruset COVID-19 har diskuterats i krisledningssta-
ben och mellan kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.

Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från lo-
kaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.

För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrot-
tande har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommu-
nens idrottsplatser och -hallar.

Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation (A1) 2020-03-27 (beslutet 
godkändess 2020-04-28 § 66) att de föreningar som får aktivitetsstöd för sin barn- 
och ungdomsverksamhet får ett extra bidrag, totalt 100 tkr. Föreningarna behöver 
inte söka bidraget utan det betalas ut direkt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 81 Hyra för idrottsplaner och -hallar 
och bidrag till föreningar som hyr ut lokaler.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-03.

Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut och avslag till andra att-satsen i kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: bifall till första att-satsen i 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut; bifall till andra att-satsen i kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut; avslag till andra att-satsen i kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Propositionsordning
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller första att-satsen i kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande ställer bifall av andra att-satsen i kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut mot avslag av densamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen bi-
faller andra att-satsen i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer tjänsteskrivelsen förslag röstar ja. Den som stöder Carl Mal-
geruds med fleras avslagsyrkande till beslut röstar nej. 

Vid omröstningen avges 6 ja-röster, 1 nej-röster och 4 som avstår.  Därmed bifalls 
tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

JA – 6 NEJ – 1 AVSTÅR - 4 
Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Carl Malgerud (M)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

Skickas till
Tillväxtenheten 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 75 Dnr 2020/73 00 KS

Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att införa tillägg till Avfallstaxa i Borgholms kommun 2020 enligt förslag på tillägg.

Ärendebeskrivning
Enligt Borgholms kommuns avfallstaxa gäller följande när taxan saknar 
tillämpning:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, 
exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna av-
fallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, 
saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, eller den 
nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter baserat på 
principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ta beslut om 
tillägg till avfallstaxan för Borgholms kommun.  

Borgholm Energi AB har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns 
avfallstaxa för lastväxlarflak på tillfälliga arrangemang/evenemang med stora 
mängder hushållsavfall. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av Borgholm 
Energi AB hämtar hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil. 

Tillägget till taxan innehåller två olika abonnemang för lastväxlarflak; ett sor-
terat och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med sorterat 
abonnemang behandlas med optisk sortering, där de gröna matavfallspåsar-
na sorteras ut. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med osorterat abon-
nemang behandlas med förbränning.

Avgifterna i förslag på tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun är samma 
för sorterat och osorterat abonnemang. Anledningen är att ingen ska välja fel 
abonnemang av ekonomiska skäl. 

Beslutsunderlag
Tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 96 Tillägg till återvin-
ning och avfallstaxa 2020.

Konsekvensanalys
Om föreslaget tillägg till avfallstaxan inte används innebär det ingen föränd-
ring mot idag.

Om taxetillägget används ger det flera miljö-, service- och ekonomivinster för 
alla Borgholm Energi AB:s avfallskunder:
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- Ökad mängd matavfall som blir biobränsle.
- Minskade transporter och transportutsläpp.
- Ökad tillgänglig kapacitet på sopbilarna, eftersom transport i lastväxlarflak ersätter 

insamling med sopbil. Det gör att fler extratömningar kan genomföras med sopbi-
len. Främst företag med containerhämtning får ökad servicegrad.

- Hämtning med lastväxlarflak innebär minskade hämtningskostnader för kunden.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 76 Dnr 2020/36 253 KS

Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att genomföra ett markbyte med markägare av fastigheten Melösa 4:3 mot kom-

munens fastighet Haglerum 2:1. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 36 beslutade att tillväxtenheten ska 
förhandla försäljning av fastigheten Haglerum 2:1 och lyfta fram ett avtal till Kom-
munfullmäktige för beslut. I dialogen med köpare framkom det att den samma be-
sitter marken Melösa 4:3, ett skifte om cirka 4 hektar som skulle kunna passa bra 
för mellanlagring utav tång från badplatser. Kommunen har ett återkommande pro-
blem med att finna mark för lagring av tång. Att köra tången på deponi genererar 
en stor kostnad. Besök på plats har genomförts av tillväxtenheten och bedömning-
en har gjorts att marken skulle kunna fylla syftet. Tång behöver lagras över tid och 
blandas för att kunna återanvändas. Logistiken innebär cirka 10 minuter transport 
från Borgholms stad, enkel avlastning och bearbetning av massorna. Tången kan 
efter två år användas till jordförbättring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14 § 101 Byte av mark avseende Hagle-
rum 2:1 gentemot Melösa 4:3.
Kartbilaga.

Konsekvensanalys
Att inte ha tillgång till mark för mellanlagring av tång innebär en stor årligen åter-
kommande driftkostnad för kommunen. Sannolikt hamnar årskostnaden på cirka 
500 tkr per år.

Att iordningsställa Melösa 4:3 för hantering av tång innebär en investering i form av 
körbar väg samt markberedning av ytan för tånglagring, bedömd budget 300-500 
tkr.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Kommunfullmäktige

______________
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§ 77 Dnr 2019/226 214 KS

Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att genomföra försäljning av de arrendelotter som bedöms lämpliga av lantmäte-

riet enligt nedan redovisad modell. 

att uppdra åt tillväxtenheten att ta fram kontrakt i samarbete med upphandlad 
fastighetsmäklare.

att uppdra åt tillväxtenheten att ta fram ett skötselavtal som lägger ansvar på 
Sjöstugeudden för skötsel av området.

att uppdra åt tillväxtenheten att teckna nya arrendeavtal med de arrendatorer 
som inte önskar eller bedöms lämpliga för friköp hos Lantmäteriet och Läns-
styrelse, enligt nedan redovisad modell.

Ärendebeskrivning
Försäljning:
Kommunen har fört dialoger med arrendatorer på Sjöstugeudden avseende friköp 
av arrendelotterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-05 § 265 
att, för de intresserade arrendatorerna, utreda möjlighet till förändra respektive ar-
rendetomt till friköpta fastigheter.

Tillväxtenheten har genomfört flertalet möten med representationsgrupp från Sjöstu-
geudden. En marknadsvärdering är utförd av Värderingsbyrån i Kalmar. Denna har 
presenterats som kommunens utgångspunkt i dialogen om friköp. Efter dialoger 
med fastighetsmäklare och sakkunniga har följande modell presenterats och 11 ar-
rendatorer har ställt sig positiva den.

Grundpris per arrendetomt: 650 tkr ger 350 m2 stor friköpt tomt.

Ytterligare köp av mark (maximalt 600 m2) kostar 1000 kronor per m2.

Tillkommande direkta kostnader i anledning av köp: debitering för anslutningsavgift 
för V/A som kommunen idag bär, samt förrättningskostnader hos Lantmäteriet.

Exempel: Arrendelott 1 har idag tagit 450 m2 tomt i anspråk på Sjöstugeudden.

Pris: 650 tkr (grundpris) + 100 tkr (tillköp av yta) + 75 tkr (V/A) + 50 tkr (Lantmäteri-
kostnad): 875 tkr för arrendatorn att betala, varav kommunen får 825 tkr.

För tomter utan sjöutsikt blir priset för tillköpt yta 675 kronor per m2. Grundpriset är 
samma för alla tomter.

Tillväxtenhetens krav på denna modell innebar även att minst 10 stycken arrendato-
rer skulle respondera positivt och godta förslaget. I nuläget är det 11 stycken positi-
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va enligt redovisad lista från representationsgruppen. Liksom att Sjöstugeudden 
skall ingå ett skötselavtal med kommunen att de sköter om och ansvarar för röjning 
och skötsel av udden. Även det har hela Sjöstugeudden ställt sig positiva till.

Arrende:
Till de arrendatorer som inte erbjuds möjlighet till friköp av tomt erbjuds följande mo-
dell: 32 kronor per m2 arrenderad yta. Lägsta tomtyta: 350 m2, största tomtyta: 600 
m2.

Avtalet löper på 25 år med möjlighet för kommunen att omförhandla arrendet var 
femte (5) år. Arrendenivån blir på 450 m2: 14,4 tkr samt att V/A debiteras ut enligt ti-
digare utställd faktura.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14 § 102 Försäljning av arrendetomter 
Sjöstugeudden.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen 
stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 78 Dnr 2020/80 450 KS

Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet 
samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning BEAB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att Borgholms Energi AB gör avdrag på den fasta årsavgiften för 

renhållning om totalt cirka 1 200 tkr för verksamheter inom näringslivet och 
att avdraget finansieras via den lättnad som Borgholm Energi AB får på ar-
betsgivaravgiften med 600 tkr och genom att årets fondering för deponi-
täckning minskas med 600 tkr.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det pågående pandemiutbrottet av coronaviruset COVID-19 
har många verksamheter i vår kommun drabbats av ett omfattande tapp i sitt 
kundunderlag. Detta innebär att verksamheterna står med fasta kostnader för 
sina abonnemang som inte är i proportion mot dagslägets behov.

Det har tagits ett beslut om nedsättning av arbetsgivaravgiften under perioden 
mars till och med juni för samtliga företag i Sverige. För Borgholm Energi AB in-
nebär detta en lättnad om cirka 600 tkr. Denna lättnad anser Borgholm Energi 
AB inte ska vara resultatdrivande utan i stället på lämpligaste sätt föras vidare 
till verksamheter som drabbats negativt av det pågående pandemiutbrottet.

Verksamheten återvinning och avfall fonderar årligen sitt genererade resultat för 
den framtida täckningen av deponierna Rullbacka och Kalleguta. Behovet av 
den årliga avsättningen är enligt nuvarande plan 1 500 tkr. För att effekten av 
föreslagen åtgärd skall förstärkas anser Borgholm Energi AB att detta utrymme 
till viss del kan användas för att hantera en lättnad till de drabbade verksamhe-
terna.

Avsikten är att avdraget ska bli en lättnad för våra kunder inom det näringsliv 
som nu är hårt drabbat av den uppkomna situationen med anledning av det på-
gående pandemiutbrottet, exempel restauranger och besöksnäring.

Samtliga verksamheter inom Borgholms kommun har ett avfallsabonnemang, 
därför är det lämpligt att genomföra ett avdrag via återvinning och avfall. Ingen 
annan avdelning inom Borgholm Energi AB har möjlighet att omfatta samtliga 
verksamheter inom det tänkta urvalet. Se omfattning nedan.

Omfattning
Samtliga näringsidkare samt enskilda företag, undantaget Borgholm Energi AB, 
bostadsfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt Borgholms 
kommun och övriga skattefinansierade verksamheter, exempelvis regioner och 
statliga verk.

Avdraget omfattar den fasta årsavgiften för tjänster med koppling följande sop-
behållare. 190 liters kärl, 370 liters kärl, 660 liters kärl och container.
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Avdraget avses att omfatta de registrerade abonnemangen enligt ovan i Borg-
holm Energis kundregister den 6:e april 2020.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2020-04-08 § 30 Överföring av medel för lättnad av arbets-
givaravgift till näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande deponi-
täckning BEAB.

Konsekvensanalys
Om beslut antas kommer cirka 700 verksamheter omfattas av lättnaden. I tabell 
1 nedan visas hur stort avdraget blir för ett antal typkunder. Avdragen redovisas 
i kronor exklusive moms.

Tabell 1.

Kundtyp Avdrag i kronor

Stor camping med container 53 482

Liten camping med container 9 012

Stor restaurang 7 992

Liten restaurang 1 836

Stort hotell 7 344

Litet hotell 1 836

Konsekvenser för verksamheten inom Borgholm Energi. Den planerade fonde-
ringen för deponitäckning påverkas ej över tid. Resultatet för verksamheten och 
därmed fonderingen för 2019 blev cirka 1 000 tkr över budget och detta utrym-
me avses att användas.

Avdraget kommer att registreras per kund i kommande fakturering efter beslut 
av Borgholm Energi AB:s styrelse. Registrering av avdragen belastar verksam-
heten internt om cirka 40 timmars arbete. Dock gör Borgholm Energi AB be-
dömningen att Borgholm Energi AB inte kommer behöva hantera en mängd av-
bokningar av abonnemang med anledning av våra kunders minskade behov av 
sophämtning. Förslaget med avdrag på den fasta årsavgiften innebär att Borg-
holm Energi AB inte tar betalt för eventuellt tomma kärl. 

Skickas till
Borgholm Energi AB

______________
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§ 79 Dnr 2019/18 006 KS

Återrapportering av ärende; Hantering av livesändningar i enlighet med 
webbtillgänglighetsdirektivet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ärendet avskrivs till följd av den höga kostnaden för textningen och för att 

borttagande av sändningarna vore negativt ur en demokratisk synpunkt.

Ärendebeskrivning
Den 23 september 2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och al-
la EU-länder. Lagen omfattar all offentlig sektor samt statliga och kommunala bolag 
som uppfyller vissa krav från och med september 2020.

Lagen innebär att webbplatser, externnät, intranät, dokument och appar ska upp-
fylla kraven på tillgänglighet i EN301549. 

Videomaterial på webb, i appar och sociala medier ska därmed textas eller tecken-
språkstolkas för att göras tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Direkt-
sändningar undantas dock från lagen, men bara under en tidsperiod av 14 dagar. 
Efter 14 dagar måste sändningen antingen textas eller raderas. Borgholms kom-
muns Youtube-sändningar från nämnder bryter därmed mot lagen då de för närva-
rande ligger kvar på obestämd tid.

Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 15 kom med förslag till kommunfullmäktige att ra-
dera webbsändningarna efter 14 dagar.

Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 37 beslutade att återemittera ärendet till kom-
munstyrelsen för utredning om kostnad för textning och en analys av den nya la-
gen och vilka möjligheter den medger.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 32 Hantering av livesändningar i en-
lighet med webbtillgänglighetsdirektivet.

Bedömning
På grund av den höga kostnaden för att texta allt material som redan är publicerat 
på webben och för det som kommer att publiceras bedömer Borgholms kommun 
det som omöjligt att i dagsläget uppfylla direktivet. Att ta bort samtligt publicerat 
material efter 14 dagar utgör även det en försämring utifrån demokratisk synpunkt, 
varför Borgholms kommun har låtit det ligga kvar, otextat. 

Automatiska tjänster för att texta videoupptagningar blir bättre och bättre och vi be-
dömer det som rimligt att inom en ganska snar framtid uppfylla webbtillgänglighets-
direktivet och skapa ökad tillgänglighet för samtliga som till exempel vill lyssna till 
politiska sammanträden, live och i efterhand. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 80 Dnr 2020/83 009 KS

Återrapportering av uppdrag; undersöka möjligheter till snabb kommu-
nikation med servicecentret via chat på vissa tider

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse uppdraget att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med ser-

vicecentret via chat på vissa tider (kommunfullmäktige 2017-08-21 § 120) be-
svarat i och med kommunens tillgång till chattfunktionen via Facebook. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med demokratiberedningens slutbetän-
kande, 2017-08-21 § 120 att uppdra till kommunstyrelsen att ”att undersöka möjlig-
heter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14 § 107 Kundo, inköp av ärendehante-
ringsprogram, chatt och Forum.

Bedömning
I dagsläget finns funktionen att chatta med kommunen via Facebook. Inköp av ytter-
ligar chattfunktioner anses inte vara prioriterade i dagsläget. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 81 Dnr 2017/33 214 KS

För kännedom: Beslut om samråd; detaljplan Rosenfors

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 §42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat trävaruhus, bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Områ-
det planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av 
området som idag består av camping planenliggörs denna utveckling.  

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är 
att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-26 § 66 Borgholm 8:63 Detaljplan, mer plats 
för verksamheter, Rosenfors, beslut om samråd.

______________
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§ 82 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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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.678 U Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt 
2020-04-11 08:00-18:00. Storgatan och Östra 
kyrkogatan avstängd för biltrafik 2020-04-09--
2019-04-14.

Anders Magnusson

2020-03-18 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.683 U Ölands skidklubb- tillstyrkt ansökan om 
rullskidtävling 13-14 juli

Anders Magnusson

2020-03-18 Yttrande 

KS 2020/15 DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

209904 K Yttrande angående överklagat beslut, 
Förvaltningsrätten i Växjö mål nr. 824-20

Jens Odevall

2020-03-19

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.709 U Topless Tour on- Ingen erinran Bilutställning  
2019-06-06. 10.00-17.00.

Anders Magnusson

2020-03-20 Yttrande 

KS 2019/15 2020-03-20- Skickat till polisen 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 §63 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna 

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019

2020.681 U Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för 
gatupratare för perioden 2020-04-01--2021-03-
31

Anders Magnusson

2020-03-20 Yttrande 

KS 2020/6 2020-03-20- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-04-21

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-03-18 - 2020-04-20

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 11
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2020.680 U Borgholms kommun- Ingen erinran mot ansökan 
persontransport med turisttåg i Borgholm 
hållplatser vid Östra Kyrkogatan och Borgholms 
slott  2020-05-01--2020-12-31 2021-04-01--2021
-12-31, 2022-04-01—2022-12-31

Anders Magnusson

2020-03-20 Yttrande 

KS 2020/6 2020-03-20- Yttrande skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.679 U Danne Beat - tillstyrkt ansökan för gatupratare 
för 2020-04-01--2020-09-01 

Anders Magnusson

2020-03-20 Yttrande 

KS 2020/6 2020-03-20- Yttrande skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.682 U Ölands Ultra- ingen erinran mot ansökan om 
löpartävling  2020-06-13, kl.08.00-16.00 

Anders Magnusson

2020-03-20 Yttrande 

KS 2020/15 2020-03-20- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.788 U Delegationsbeslut- att plats för Aktivitetspark i 
Borgholms kommun flyttas från Nettoparken 
(Södra parken) till Mejeriviken

Ilko Corkovic

2020-03-23

KS 2017/24 DELEGERINGSBESLUT

Allaktivitetspark centrala Borgholm

2020.815 U Delegationsbeslut- att plats för Aktivitetspark i 
Borgholms kommun flyttas från Nettoparken 
(Södra parken) till Mejeriviken. 

Ilko Corkovic

2020-03-23

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.731 U Beslut om anvisning av medel - Konstinköp och 
föreningsbidrag

Jonatan Wassberg

2020-03-27

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.737 U Tillåtelse- Grävning sker på Björkvägen mfl 
under perioden 2020-03-16--2020-06-30

Julia Hallstensson

2020-03-30 20200012/Eltel Networks Infranet AB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

210237 K Ändring av överlåtelseavtal daterat 1998-06-02- 
Ändringar 

Julia Hallstensson

Sidan  2 av 11
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Ärendemening

2020-03-31

KS 2020/75 DELEGERINGSBESLUT

Överlåtelse Böda-Torp 2:20

2020.749 U Olsborgs måleri AB-  Ingen erinran mot ansökan 
Byggetablering - Byggställning, lift 
 Badhusgatan 7, Borgholm 
 2020-04-01--2020-05-29

Anders Magnusson

2020-03-31 Yttrande 

KS 2020/6 2020-03-31 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.750 U Olsborgs måleri AB- Ingen erinran mot ansökan 
Byggställning 
Södra långgatan 24, Borgholm 
2020-04-01--2020-04-30

Anders Magnusson

2020-03-31 Yttrande 

KS 2020/6 2020-03-31- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.798 U Tillåtelsen- Grävning sker på Västra kyrkogatan 
3 2020-03-26--2020-04-06

Alexander Sundstedt

2020-04-01 20200013/El-telnetworks 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.806 U Bönan på hörnet- tillstyrkt ansökan 2 
gatupratare storgatan och tullgatan 2020-03-01--
2020-12-31

Anders Magnusson

2020-04-02 Yttrande 

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

Begagnade av allmän plats 

2020.807 U Sörens restaurang- tillstyrkt ansökan för 
uteservering 2020-04-08--2020-10-01.
 uteservering dels på Slottsgatan  högst 2,0 m ut 
från husliv och 14 meter utmed fastigheten från 
söder om  entrén till norr om befintligt elskåp 
samt dels på Södra Långgatan högst 5,0 x 2,0  
meter utmed fastighetens husliv.

Anders Magnusson

2020-04-02 Yttrande 

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

Begagnade av allmän plats 

210389 K Hantveket- tillstyrkt ansökan för gatupratare för 
perioden 2020-04-01--2021-03-31

Anders Magnusson

2020-04-02 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-03 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Sidan  3 av 11
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2020.820 U Restaurang Smedjan - tillstyrkt ansökan för 
uteservering under perioden 2020-04-02--2020-
09-30 området som får ianspråktas för 
uteservering är 3,5 m ut från husliv och 13 m 
utmed  fastigheten

Anders Magnusson

2020-04-03 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-03 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.835 U Verandan- Ansökan tillstyrks 2020-04-01 – 2020
-08-31. 
Området som får ianspråktas för uteservering 
under perioden 2020-04-01 – 2020-08-31. är 
högst 17,0 m* 7,0 meter utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten

Anders Magnusson

2020-04-06 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-06 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.836 U Parsian Ristorante-- tillstyrkt ansökan för 
uteservering under Ansökan tillstyrks 2020-03-
01-2020-05-29 samt 2020-09-01-2020-10-31
För uteservering 4,0 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 2020-06-01—2020-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering 
under perioden 2020-06-01—2020-08-31 är 
högst 13,0 m från husliv och högst 4,5 m utmed 
den del av fastigheten som disponeras av 
verksamheten.

Anders Magnusson

2020-04-07 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-07 skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Sidan  4 av 11
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2020.841 U Pubben - tillstyrkt ansökan för uteservering 
under  Ansökan tillstyrks 2020-04-08- 2020-05-
31 samt 2020-09-01-2020-09-22 uteservering 
4,0 m * 15,0 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 2020-06-01 —2020-08-31 
(fastställd gågatuperiod)
för uteservering med högst 5,5 m från husliv och 
högst 15,0 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheterna 

Ansökan tillstyrks 2020-09-23—2020-09-27 för 
uteservering med högst 7,0 m från husliv och 
högst 15,0 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheterna

Anders Magnusson

2020-04-07 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-07- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.837 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt föbud mot trafik på del av Tullgatan, 
Borgholm;
beslutade den 3 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 14 § första stycket 1 och trafikförordningen
(1998:1276) följande.
1 § På Tullgatan i Borgholm, från Tullgatan 38B 
och söderut i höjd med Stensberggatan, får inte
motorfordon föras.
2 § Förbudet gäller inte arbetsfordon.
Denna författning träder i kraft den 20 april 2020
 00.07 och upphör att gälla den 30 juni 2020 
17.00.
Detta beslut är taget på delegation den 3 april 
2020.

Helene Wertwein Haavikko

2020-04-08

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.842 U Borgholms cityförening - ingen erinran om 
ansökan loppis  Lördagar under perioden 
Ansökan tillstyrks för fredagar följande datum:
19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8,14/8, 
21/8. I Södra parken mellan 08.00-18.00 
Ansökan tillstyrks för lördagar följande datum:
18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 
29/8, 5/9, 12/9
19/9, 26/9, 3/10. I Södra parken mellan 08.00-
18.00 
Ansökan tillstyrks för följande datum: 
3/6, 29/8 på Storgatan i Borgholm

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-08- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.843 U Krall Entertainment AB- Tillstyrkt ansökan 
Diggeloo 2020-07-21--2020-07-23

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-08 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.844 U Byxelkroks AIK  snuskafton -Tillstyrkt ansökan 
för offentlig tillställning på Byxelkroks festplats 
2020-07-28, kl.17.00-01.00

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-08 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.845 U Victorialoppet - tillstyrkt ansökan för loppet 2020
-07-15 kl. 08.00-22.00 

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/15 2020-04-08 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.846 U Resturang Meza- Ansökan tillstyrks Ansökan 
tillstyrks 2020-04-08- 2020-05-31 samt 2020-09-
01-2020-09-22 uteservering 4,0 m * 15,0 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 2020-06-01 —2020-08-31 
(fastställd gågatuperiod) samt 2020-09-
23—2020-09-27
Området som får ianspråktas är i östlig riktig 5,5 
m * 10,0 m samt i västlig riktning 4,2 m * 5,0 m. 

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-08- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp
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Begagnade av allmän plats 

2020.847 U Byxelkroks AIK marknad - tillstyrkt ansökan om 
offentlig tillställning 2020-07-24-2020-07-26 

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-08 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.848 U Färjestadens motions IF- Borgholms kommun 
har för sin del ingen erinran mot motionsloppet  
Skansentrampen/Öland tvär 2020-07-25

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/15 2020-04-08 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.849 U Kalmar OK- Borgholms kommun har för sin del 
ingen erinran mot ansökan orientering 2020-06-
17 på Ekerum 

Anders Magnusson

2020-04-08 Yttrande 

KS 2020/15 2020-04-08 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.856 U Cafe ölänningen Kroppkaksboden - tillstyrkt 
ansökan för uteservering Ansökan tillstyrks 2020
-04-08- 2020-05-31 samt 2020-09-01-2020-09-
22 uteservering 4,0 m från husliv * 4,0 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 2020-06-01 —2020-08-31 
(fastställd gågatuperiod) samt 2020-09-
23—2020-09-27
för uteservering med högst 5,5 m från husliv och 
högst 4,0 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheterna 

Anders Magnusson

2020-04-09 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-09 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
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2020.881 U Borgholms kommun motsätter sig i mål 825-20 
överklagandet av kommunfullmäktiges beslut § 
22/20 och vill i ärendet framföra följande:
Till grund för nu överklagat beslut ligger 
Förvaltningsrättens dom 2019-12-04 att 
upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 
§ 129 avseende medfinansiering av 
kompletterande opinionsundersökning. 
Vid det tidigare överklagandet framförde Lublin 
att kommunstyrelsen överskridit sina 
befogenheter genom att fatta beslut i ärendet. 
Förvaltningsrätten meddelade i domen att 
beslut ska tas av kommunfullmäktige även vad 
gäller finansiering av opinionsundersökningen. 
Av kommunallagen 13 kap 15 § framgår "Om ett 
beslut har upphävts genom ett avgörande som 
fått laga kraft och om beslutet redan har 
verkställts, ska det organ som har fattat beslutet 
se till att verkställigheten av det rättas i den 
utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om 
rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål." 
Kommunstyrelsen föreslog 2019-12-17 § 220 
kommunfullmäktige att godkänna 
medfinansieringen av år 2018 genomförd 
opinionsundersökning. Vilket 
kommunfullmäktige nu har gjort i rubricerade 
beslut § 22/20. 

Ilko Corkovic

2020-04-15 Yttrande 

KS 2016/191 2020-04-15 Skickat till förvaltningsrätten via min 
e-post/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Öland en kommun; Erbjudande - utredning av 
förutsättningar för kommunsammanslagning på 
Öland
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2020.882 U Borgholms kommun motsätter sig överklagandet 
av kommunfullmäktiges beslut i mål 824-20
§ 11/20 och vill i ärendet framföra följande:
Av motionen inkommen 2018-03-19 framgår att 
Lublin konstaterar att "Saken är
ältad fram och tillbaka tillräckligt. Föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 
snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det 
hör hemma". 
Motionen har efter återremiss om begärd 
utredning av utbildningsförvaltningen vad gäller 
tryggheten bland årskurs 6 på Slottsskolan 
beretts ytterligare av utbildningsnämnden och av 
ekonomiavdelningen vad gäller kostnaden för 
eventuell återföring av årskurs sex till 
mellanstadiet. 
Nämnden och kommunstyrelsen föreslår båda 
avslag på motionen. 
Kommunen anser att nu behandlad motion 
endast berör frågan om årskurs 6 ska återföras 
till mellanstadieskolorna inte om tidigare beslut 
strider mot FN:s barnkonvention. Efterlevnaden 
av barnkonventionen har 
utbildningsförvaltningen 
att ta ställning till dagligen och även i eget 
ärende då utbildningsnämnden, som huvudman 
för skolor och skolundervisning, gett 
förvaltningen i uppdrag att utreda dagens 
organisation inför kommande beslut om 
eventuell förändring bland annat för barnens 
bästa. 
Med hänvisning till ovanstående anser 
Borgholms kommun att Lublins 
/aglighetsprövning och begäran om 
undanröjande ska lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

2020-04-16

KS 2018/96 2020-04-16 Skickat till förvaltningsrätten via min 
e-post/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till 
mellanstadiet 
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.886 U Borgholms kommun motsätter sig överklagandet 
i mål 1048-20 av kommunfullmäktiges beslut § 
24/20 och vill i ärendet framföra följande:
Enligt kommunens bedömning har beslutet 
beretts av berörd nämnd och beslutats av rätt 
instans och måste därför anses ha tillkommit i 
laga ordning. 
Som Lublin framhåller saknas det notering i 
protokollet om att paragrafen är omedelbart 
justerad, dock framgår det av den 
webbinspelning som Lublin själv hänvisar till. Vid 
minst två tillfällen nämner ordföranden att 
beslutet ska justeras omedelbart efter 
sammanträdets slut, vilket kommunfullmäktige 
inte har några invändningar emot. 
Lublin som själv är ledamot i kommunfullmäktige 
måste därmed vara klart medveten om att 
paragrafen skulle justeras omedelbart efter 
sammanträdet. Han måste även efter så många 
år som politiker vara medveten om att ordnings
följden ändras i och med att ett beslut justeras 
omedelbart. 
Vad gäller Lublins synpunkt om tydligheten av 
innebörden av beslutet måste anses utgå från 
honom själv. Enligt beslutet framgår tydligt att 
taxan ska justeras efter prisbasbelopp för 2020 
och SKR:s höjda prisindex till 940 kronor per 
timme för miljötillsyn och 1 053 kronor per timme 
för livsmedelskontroll, samt att vissa taxor 
lämnas oförändrade. Vidare framgår att taxan 
ska gälla för år 2020. Enligt kommunallagen, 
vilken Lublin är väl medveten om, kan inga taxor 
tas retroaktivt. Detta var anledningen till att 
beslutet skulle justeras omedelbart så att taxan 
skulle kunna gälla från 2020-03-01. 
Vad gäller Lublins synpunkt på att underskrift 
saknas på protokollet så har kommunen sedan 
några år tillbaka publicerat protokollen på 
webbsidan utan inskannade bilder av 
förstasidan med underskrifter. Detta för att 
tillgängliggöra dokumenten för alla som 
använder webben även de som behöver 
hjälpmedel för uppläsning av dokument. En 
inskannad bild kan inte tydas med de tekniska 
hjälpmedlen för till exempel synskadade. 
Originalprotokollet är alltid undertecknat och 
finns för påseende hos 
kommunledningsförvaltningen. 
Slutligen vad gäller tidsangivelsen på protokollet 
så är det endast ett förbiseende i samband med 
justeringen. Det får skyllas på den mänskliga 
faktorn som sin vana trogen skrivit i 
sammanträdets längd, detta fel anser 
kommunen inte vara någon anledning till att 
beslutet undanröjs. 
Vidare konstaterar kommunen att överklagandet 
återigen har lämnats in av en ledamot i 
fullmäktige, som har möjlighet att påverka och 
delta i beslutet och då även vid sammanträdet 
påpeka det som han anser felaktigt, och inte av 
någon enskild som berörs av beslutet. 
Kommunen inser att det finns brister i 
protokollförandet, men att dessa måste anses 
vara av ringa betydelse. 

Ilko Corkovic
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2020-04-16 Yttrande 

KS 2019/228 2020-04-16 skickat via min e-post/Magda DELEGERINGSBESLUT

Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa 
miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för 
serveringstillstånd, tobakstillstånd och 
tillsynsavgift

2020.888 U Tillåtelse- Grävning sker på Rakt över 
Kvarngatan 1 till Kvarngatan 7 under perioden 
2020-04-06--2020-05-25

Julia Hallstensson

2020-04-16 20200014/PEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.889 U Tillåtelse- Grävning sker på Gårdsvägen i 
Byxelkrok under perioden 2020-04-27--2020-06-
05

Julia Hallstensson

2020-04-16 20200015/ Borgholm Energi AB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020
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2020.684 I Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 
förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer | Viktig information från 
SKR (cirkulär 20:15)

Magdalena Widell

2020-03-18 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.685 I skrivelse till kommunen med anledning av 
coronaviruset. Skrivelsen är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, ordförande i 
omsorgsnämnd/äldrenämnd samt 
kommundirektören och rör åtgärder som kan 
underlätta för vård och omsorg att fungera bättre 
under rådande omständigheter.

Magdalena Widell

2020-03-18 Vårdföretagarna 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.697 I Beslut om skyddsjakt efter storskarv samt 
dispens från fridlysningsbestämmelser enligt 14 § 
artskyddsförordning (2007:845)
Beslut Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 23 
a § jaktförordning (1987:905) bevilja skyddsjakt 
efter storskarv (Phalacrocorax carbo).  
Länsstyrelsen beslutar även att bevilja Borgholms 
kommun dispens från 4 § artskyddsförordning 
(2007:845), med stöd av 14 § samma förordning. 
Dispensen avser störningsåtgärder riktade mot 
storskarv (Phalacrocorax carbo). Länsstyrelsen 
avslår den del av ansökan som avser att pricka 
ägg. Med stöd av 21 § jaktförordning (1987:905) 
beslutar länsstyrelsen att skyddsjakten får ske 
från motorbåt med motorn igång. Med stöd av 59 
§ jaktförordning (1987:905) beslutar länsstyrelsen 
att tillståndet till skyddsjakt ska gälla utan hinder 
av att det överklagas. Dispensen och tillstånd till 
skyddsjakt är endast giltigt under förutsättningar 
att nedanstående villkor följs. Borgholms kommun 
ansvarar för att villkoren i detta beslut efterlevs.

Magdalena Widell

2020-03-19 Länstyrelsen i Kalmar län

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-04-21

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-03-18 - 2020-04-20

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande 

Alla

Visas ej
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KS 2019/102 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Skyddsjakt på skarv

2020.698 I Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
avseende besluten i paragraferna 79, 80, 88, 89, 
91- 99 102 samt 103. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.   
ÖVERKLAGAT BESLUT Borgholms kommun 
Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2019, §§ 79
-84, §§ 86-106 

Magdalena Widell

2020-03-19 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2020.708 I Öppet brev till kommunens krisledningsgrupp:
TA GREPPET PÅ CORONAN MEDANS TID ÄR 
OCH HINDRA SMITTSPRIDNING TILL DE 
ÄLDRE!

Magdalena Widell

2020-03-20 Per Lublin

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.714 I Protokoll Kalmarsunds överförmyndarnämnd 
12mars 2020

Magdalena Widell

2020-03-23 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL
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2020.716 U Brev till näringslivsministern-Vi är medvetna att 
alla ber om olika typ av hjälp i dessa orostider. 
Stort tack för alla stödpaket från regeringen som 
säkert kommer att göra nytta för vårt näringsliv.
Däremot är vi bekymrade över hanteringen av de 
olika insatserna eftersom det tar lång tid innan 
stödet hamnar hos de behövande, våra företag.
Besöksnäringen och lantbruket är hjärta för vår 
kommun och uteslutande handlar det om små 
företag som har stort behov av stödet. Lantbruket 

i vår kommun och på Öland står för en stor del av 
livsmedelsproduktionen vilket är av strategisk 
betydelse. Det måste vara enkelt att ansöka och 
få tillgång till stödet.
Annars är det stor risk att små företag går miste 
om den nödvändiga hjälpen. 

Besöksnäring i vår kommun står inför en säsong 
som brukar generera 1,1 miljoner gästnätter per 
år. Dessutom drabbas många underleverantörer 
om det underlaget sviker.
Vi märker redan nu av ett stort antal avbokningar 
inför så viktiga Påskhelgen. Vårt budskap handlar 
om att vi inte får glömma små företag som oftast 
saknar marginaler.
Vår kommun består uteslutande av små företag 
som har behov av snabbt stöd.

Ilko Corkovic

2020-03-18 Ilko Corkovic

      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE
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2020.717 U Vädjan från Borgholms kommun-Bäste Ibrahim 
(näringslivsministern), samt svar från 
regeringskansliet 

Alla stödpaket från Regeringen välkomnar vi. 
Borgholms kommun tillhör de mest utpräglade 
turismkommunerna i landet med väldigt många 
småföretag och familjeföretag.
De presenterade stöd insatserna når inte dessa 
företag. Vi vittnar om många oroliga och nästintill 
desparata samtal till kommunen om hur kritiskt 
läget är. Hjälp oss!
Under stora torkan 2018 beslutade regeringen 
om torkstödet till lantbruket vilket räddade denna 
näring. Vad vi kan bedöma från kommunens sida 
så behövs ett liknande stöd till våra företag inom 
besöksnäringen.
Det handlar om dagar innan många utav våra 
företag går omkull såsom våra reseföretag gör 
just nu. Vi står inför en högsäsong som startar vid 
påsk där våra myndigheter rekommenderar att 
inte åka till Öland.
Utsikter att få intäkter är nästan lika med noll. Vi 
har förståelse att det är många kommuner som 
signalerar liknande situationer men i Borgholms 
kommun har i vi stort sätt små och 
enmansföretag.
Vi tillhör de företagstättaste kommunerna i landet. 
Utan alla denna kraft stannar vår kommun.
Vänliga hälsningar
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande 
Jens Odevall
Kommunchef

Ilko Corkovic

2020-03-23 Ilko Corkovic

      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

2020.726 I Deldom- Mark- och miljödomstolen meddelar i sin 
deldom i målnummer 2467-18 att lämnar 
Borgholms Energi AB tillstånd att, utöver vad som 
angivits i deldom 2019-08-16: f. anlägga och 
bibehålla ytvattenbortledningspunkt i Lindby kanal 
på fastigheten Köpinge 1:86 samt genomföra 
erforderliga arbeten i vattenområde för detta, g. 
bortleda upp till 600 000 m3 vatten per år från 
ytvattenbortledningspunkten i Lindby kanal på 
fastigheten Köpinge 1:86 samt att infiltrera det 
bortledda vattnet antingen i befintliga 
infiltrationsanläggningar i Solbergfältet och/eller 
vid nyanlagda infiltrationsanläggningar vid Lindby 
och Sörby tall på fastigheten Köpinge 1:86; samt 
h. riva ut befintlig betongkonstruktion i Lindby 
kanal på fastigheten Köpinge 1:86 och återställa 
aktuell del av kanalen i enlighet med övriga delar 
av dikningsföretaget. 

Magdalena Widell

2020-03-25 Växjö tingsrätt /Mark- och miljödomstolen 

KS 2018/174 KS meddelande DOM
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Remiss; Allmän vattentäkt. Uttag av grund- och 
ytvatten, anläggande av infiltrationsanläggningar 
och grundvattenbrunnar samt laglighetsförklaring 
av dämme. 

2020.728 I Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:16)

Magdalena Widell

2020-03-26 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.733 I Utökat hemsändningsbidrag med anledning av 
COVID-19 samt digitalt stöd till lanthandlare

Magdalena Widell

2020-03-27 Daniel Granello

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.734 I Skrivelse om att människor bör ta sitt ansvar och 
inte resa till Öland under påsken och uppmaning  
att det bör spridas på sociala medier tex 
turisbyrån för att minska spridningen av 
cornonaviruset 

Magdalena Widell

2020-03-30 Hela Kerstin Info/Kerstin Moreau

      KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

2020.735 I Skrivelse om hur smittskyddet hos 
hemtjänstpersonalen i kommunen fungerar samt 
svar från KSO

Magdalena Widell

2020-03-30 Per Einarsson

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.738 I Kostnadssänkande åtgärder till företagen i 
kommunen

Magdalena Widell

2020-03-30 Svenskt  Näringsliv   

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.739 I Skrivelse från sommarboende med de inte är 
välkoma till Öland och svar från KSO

Magdalena Widell

2020-03-30 Gunilla Holmquist 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.740 I Skrivelse från sommarboende till KSO med att de 
inte känner sig välkomna i kommunen i 
coronatider . KSO har besvarat mailet via samtal 
2020-03-30

Magdalena Widell

2020-03-30 Lisbeth Sämå/Bertil Sämå 

      KS meddelande SKRIVELSE
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.744 I Ölands kyrkstafett- ansökan om lokala 
trafikföreskrifter på väg 136 i Borgholms och 
Mörbylånga kommun – nu fråga om avskrivning
Beslut
Länsstyrelsen avskriver ärendet.

Magdalena Widell

2020-03-31 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.747 I Swedish power Event- Länstyrelsen meddelar i 
sitt beslut att ansökan om sänkt hastighet är nu 
avskriven 

Magdalena Widell

2020-03-31 Länstyrelsen i Kalmar län 

KS 2020/15 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.792 I Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med 
anledning av Covid-19 

Magdalena Widell

2020-04-01 Svenska fotbollsförbundet

      KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

2020.799 I Länsstyrelsens beslut 2020-03-13 i ärende 521-
1626-20 om undantag från tillträdesförbud i 
Sillgrund samt Kåreholm och Kartarna 
fågelskyddsområden, Borgholms kommun. 

Magdalena Widell

2020-04-01 Länstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.812 I  Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de  
avvisar överklagandet beträffande §§ 30-36 och 
avslår överklagandet såvitt avser paragraf 37 i 
mål 1191-19 gällande Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut den 5 februari 2019, 30-37 
§§

Magdalena Widell

2020-04-02 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2020.813 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de 
avslår överklagandet gällande kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut den 15 januari 2019, §§ 24-
25 i mål 857-19, 1296-19

Magdalena Widell

2020-04-02 Förvaltningsätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.829 I Information om släkinsamling m.m. För att 
underlätta för dig som verksamhetsutövare att 
hitta rätt bland gällande lagar och regler när du 
samlar in släk eller schaktar sand på stranden, 
har Länsstyrelsen formulerat ett 
ställningstagande om dessa åtgärder och vad du 
som verksamhetsutövare behöver tänka på.

Magdalena Widell

2020-04-06 Länsstyrelsen  Kalmar län

      KS meddelande INFORMATION

2020.830 I Till kommunstyrelsernas ordförande, 
kommunchefer- och direktörer i Kalmar län

På grund av utveckling av covid-19 har 
Länsstyrelsen och Region Kalmar län beslutat att 
skjuta upp Agenda 2030-rådet som skulle ha ägt 
rum den 24 april. 
Vi gör detta för att minska smittspridning och 
skydda de riskgrupper som finns i samhället. Kan 
vi med våra åtgärder bidra till ett minskat tryck 
gentemot samhällsviktiga funktioner som hälso- 
och sjukvård ska vi göra det vilket är grunden för 
beslutet.

Vi beklagar såklart detta, inte minst med tanke på 
att vi sett fram emot att tillsammans ta krafttag för 
att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 
Nytt datum för Agenda 2030-rådet blir den 16 
oktober. Vi hoppas att få träffa er vid det tillfället 
istället. 
 
Glöm inte att anmäla ditt deltagande till Agenda 
2030-rådet .Bifogat finner ni ny inbjudan med 
program och anmälningsinformation.

Magdalena Widell

2020-04-06 Landshövding, Kalmar län

      KS meddelande INBJUDAN

2020.851 I Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala 
tjänstepensionsavtalen m.m. | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:17)

Magdalena Widell

2020-04-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.852 I Protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 31 mars 2020

Magdalena Widell

2020-04-09 Hjälpmedelsnämnden 

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.853 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de 
avslår överklagandet gällande 
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019; 
35, 39, 41-45, 47 §§

Magdalena Widell
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-04-09 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2020.854 I Dokumentation från 9 mars "Är vi ett jämställt 
län?" 

Magdalena Widell

2020-04-09 Region Kalmar 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.858 I Kalmar läns nya klimat- och energistrategi samt 
remissredogörelse

Magdalena Widell

2020-04-09 Länstyrelsen i Kalmar län 

KS 2019/101 KS meddelande REDOVISNING

Remiss Klimat- och energistrategi Kalmar län

2020.864 I Tillstånd till tävling med rullskidor 2020-07-13--
2020-07-14

Magdalena Widell

2020-04-09 Länstyrelsen i Kalmar län 

KS 2020/15 KS meddelande TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.871 I Uppmaning till Borgholm och Mörbylånga 
kommuner att stötta Silverlinjen genom att båda 
kommunerna går in och köper ett antal biljetter i 
var hos Silverlinjen antingen som rent stödköp 
eller som går att utnyttja senare. Man måste 
hjälpa även detta företag att få förutsättningar att 
leva vidare även efter Coronakrisen. Överlämnad 
till KSO, KC och Tillväxtchef 

Magdalena Widell

2020-04-14 Torbjörn Gustavsson

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.872 I Skrivelse ställd till KSO om lite funderingar och 
synpunkter med anledning av det besvärliga 
läget.
 

Magdalena Widell

2020-04-14 Nyströms skoaffär 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.873 I Skrivelse ställd till KSO om Kris i besöksnäringen 
med vädjan till kommunen att stöttar även 
boendenäringen samt svar från KSO

Magdalena Widell

2020-04-14 Villa Sol och Villa Ekebo 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.874 U Brev till finansministern med vädjan om att inrätta 
ett stödpaket för besöksnäringen som ska 
kompensera intäktsbortfallet 

Magdalena Widell

2020-04-14 Ilko Corkovic 
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/9 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Delegation KSO 2020

2020.879 I Skrivelse om trafikläget vid skolans område samt 
erbjudande att vara behjälplig med lösning 

Magdalena Widell

2020-04-15 Katja Ingeman

KS 2020/57 KS meddelande SKRIVELSE

Begäran om hastighetsdämpande åtgärder runt 
skolområde vid Åkerboskolan

2020.885 U E-post till Kommundirektör för Korsnäs kommun 
att pga corna-brott kommer Borgholms kommun 
inte att ha möjöighet att besöka Korsnäs som 
planerat under våren. 

Jens Odevall

2020-04-16 Jens Odevall

KS 2020/55 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Inbjudan  från kommunens vänort; Korsnäs 

2020.887 I Svar från Korsnös om att de kan återkomma med 
ett nytt datum för vänortsbesöket.

Magdalena Widell

2020-04-16 Christina Båssar

KS 2020/55 KS meddelande SKRIVELSE

Inbjudan  från kommunens vänort; Korsnäs 

2020.890 I Borgholms Cityförening- Gällande Loppis i 
Borgholm inställd under perioden 2020-04-15--
2020-05-22. Cityföreningen återkommer om hur 
de tänker med loppisen efter 23/5 om rådande 
läge förändras

Magdalena Widell

2020-04-16 tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/6 KS meddelande 

Begagnade av allmän plats 

2020.891 I 2020 års ekonomiska vårproposition och 
Vårändringsbudgeten för år 2020 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:18)

Magdalena Widell

2020-04-17 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.901 I Totalförsvar Öland ny projektansvarig; Jonas 
Wikström 

Magdalena Widell

2020-04-20 Berne Gustavsson

KS 2019/222 KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

Ansökan om bidrag för 2020; Totalförsvar Öland
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-12

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

2020-03-18

§ 75 Lägesuppdatering angående det nya coronaviruset (COVID-19)

2020-04-07

§ 76 Information från verksamheten 
§ 77 Information om detaljplan för del av Höken 8 
§ 78 Avstämningsmöte projektgruppen och artitekt; Projekt nybyggnation

Åkerboskolan
§ 79 Information om särskilt boende Ekbacka 
§ 80 Revidering av budgetprocessen 2020/23 
§ 81 Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut

lokaler
§ 82 Fakturering till näringsliv och föreningar; arrenden och avgifter 
§ 83 Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020, vårbeslut 
§ 84 Ansökan om bidrag till grannsamverkan 
§ 85 Ansökan belysning vid busshållplatsen i Stora Mossen, Byxelkrok.
§ 86 Ansökan om gatubelysning vid bil-/cykel- och gångs-vägskorsning

Ålfiskaregatan
§ 87 Övertagande av belysning, Mörtstigen och Gäddstigen 
§ 88 Informations/trygghetspunkter i Borgholm kommun
§ 89 Begäran att återställande av trottoar på Vikingavägen 2020/70 311 21
§ 90 Upprustning av toalett vid busstationen i centrala Borgholm 2020/76 059 22
§ 91 Information om Trafikverkets projekt väg 136 2015/187 014 23
§ 92 Förslag till cykelstrategi för samråd 
§ 93 Godkännande av yttrande till granskning av översiktsplan för

Oskarshamns kommun
§ 94 Godkännande av sköteslavtal Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 
§ 95 Återrapportering av uppdrag; Återtagande av del av arrendemark;

Kungsgården
§ 96 Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020 
§ 97 Remiss av SOU 2019:63; Mer biogas För ett hållbart Sverige (SOU

2019:63) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
§ 98 Årsredovisning 2019 
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Borgholm Energi AB

2020-04-08

§ 30 Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet samt minskad 
fondering under 2020 gällande deponitäckning

2020-03-25

§ 13 Styrelsemötets öppnande 
§ 14 Föregående mötesprotokoll 
§ 15 VD informerar mars 2020
§ 17 Tillsättning av VD
§ 18 Årsredovisning 2019 
§ 19 Ekonomisk uppföljning jan - feb 2020 
§ 20 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 21 Projekt Nydala - Ledningsnät 
§ 22 Fullmakt gällande tvistemål inom verksamheterna VA och Energi och Miljö
§ 23 Taxa Återvinning och Avfall 2020 - Tillägg 
§ 24 Internkontrollplan 2020 – Granskningsrapport
§ 25 Ägardirektiv Borgholm Energi AB - Revidering 
§ 26 Bolagsordning - Revidering 
§ 27 Styrelsebeslut - Uppföljning 
§ 28 Beslut från kommunen februari 2020
§ 29 Övriga ärenden

Borgholm Energi El-nät AB

2020-04-08

§ 6 Styrelsemötets öppnande 
§ 7 Föregående mötesprotokoll 
§ 8 Tillsättning av VD 
§ 9 Årsredovisning 2019 
§ 10 Ekonomisk uppföljning jan - feb 2020 
§ 11 Elmätare och mätinsamlingssystem 
§ 12 Val av ombud till bolagsstämmor 2019 - 2022 
§ 13 Övriga ärenden

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

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning mars 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter mars 2020.

 Resultatet för kommunen är +12,0 mkr. (Årsprognos +37,1 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +5,2 mkr. (Årsprognos +20,2 mkr)
 Likvida medel 3,1 mkr. 

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen mars 2020. 
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen mars 2020.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-21. 

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.
Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åt-
gärder. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamhe-
terna och sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av 
de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta 
det lokala näringslivet och föreningar är svåra bedöma.

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.

Inom tillväxtenheten kommer personal att arbeta med exploateringsprojekt som 
kommer att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad 
jämfört med budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge 
effekt under 2021 och framåt.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbe-
tar verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska 
belastningen och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid 
halvårsskiftet. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner 
som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för 
icke pedagogiska måltider är planerad.

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

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektivi-
seringar.

Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten. 
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut 
under april/maj.

Utbildningsnämnden
Inga åtgärder är vidtagna. Utbildningsförvaltningen avser att äska tilläggsbudget för 
de ökade kostnaderna avseende skoltaxi på grund av genomförd upphandling inför 
januari 2020.

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

Åtgärden om 240 tkr som återfinns inom omsorgen om funktionsnedsatta avser 
sänkta kostnader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Ef-
tersom beslut är taget om att renoveringen av våning 3, Ekbacka inte kommer att 
genomföras förrän under 2021 utgår denna åtgärd från plan 2020.

Försörjningsstödskostnader 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.

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen tillsammans med en av kommenas controller redo-
gör för budgetuppföljningen för mars 2020. Dessutom meddelas att extra informa-
tion om utgifter och redovisning av kostnader och intäkter som angår kris dämpande 
åtgärder kommer medfölja budgetuppföljningen de kommande månaderna.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 83

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2018/128 041 KS

Godkännande av kommunens årsredovisning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020/49.

att överlämna årsbokslut och årsredovisning till revisorerna.

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för år 
2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har lämnat synpunkter på den årsredovisning/årsbokslut som kommun-
styrelsen föreslagit kommunfullmäktige att godkänna. För att tillgodose dessa har 
kommunstyrelsens arbetsutskott lyft föreslaget på årsredovisning på dagens sam-
manträde. 

Synpunkterna gäller kommunens förslag att redovisa den extra utdelningen från 
Borgholm Energi AB och utbetalning av försäkringsersättning på 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019, 2020-04-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 98 Årsredovisning 2019.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att förslaget innebär att 
kommunstyrelsens beslut 2020/49 upphävs i och med förslaget. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-28 84

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Information från ekonomi- och fastighetschef

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen informerar om pågående ärenden angående kom-
munens fordran på migrationsverket och kommunens pågående tvist med försäk-
ringsbolaget Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Frsikring ASA Norge 
angående försäkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp.

______________
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