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Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens ar-bete och läge.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:



















Nytt särskilt boende - upphandling av projektledare för att leda den fortsatta
processen tillsammans med arbetsgrupp och styrgrupp.
Färdigställande av polisens nya lokaler i Ekbacka pågår. Även ny entré till
huvudbyggnaden ska tillkomma.
Lekplatsen i södra parken färdig inom kort.
Bygglov södra parken för toalett.
Renovering pågår av toalett vid stationen.
Allaktivitetspark i Mejeriviken förväntas färdigställd i juni.
Bygge av bouleshall pågår. Bygge av paddlehall förväntas börja i höst.
Hårdbeläggning (IMT) av sträckan Norra Grytehamn-Kristinelund.
Färdigställande av cykelleden Knäppinge – Ormöga.
Ägardirektiv och bolagsordningar för Borgholm Energi AB ses över och förtydligas.
Utvärdering omorganisation kommunledningsförvaltningen pågår. Justering
organisationen pågår. Huvudspåret är att byggchef rekryteras och planarkitekterna från plan- och byggenheten flyttas till tillväxtenheten. Samverkan
pågår.
Justering i kostenhetens uppdrag.
161 medarbetare har beställt förmånscykel med leverans i början av juni. En
andra omgång beställningar pågår.
Nya Skogsbrynet – information om upphandlingsprocess.
Nytt LSS boende – framtagande av anbudsunderlag pågår.
Åkerboskolan – förfrågningsunderlag tas fram. Leverans av arkitektkonsulttjänst nästan fullgjord och handlingarna är förankrade hos personalen.
Aktuellt läge under rådande pandemi, kommunen har god tillgång till skyddsmaterial, men vissa produkter kommer bli en bristvara framöver. Inom verksamheterna har kommunen tre smittade i COVID-19. En har avlidit. Antalet
som dött på särskilt boende i år är mindre än vid samma tid förra året.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Information från ekonomi- och fastighetschefen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen informerar om pågående ärenden angående kommunens fordran på migrationsverket och kommunens pågående tvist med försäkringsbolaget Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
angående försäkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning april 2020 och effekter av COVID-19 april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter april 2020.




Resultatet för kommunen är +10,9 mkr. (Årsprognos +27,8 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +2,4 mkr. (Årsprognos +11,0 mkr)
Likvida medel 8,4 mkr.

Vid dagens sammaträde läggs också en redovisning av de ekonomiska effekterna
av covid-19 april 2020 fram.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen april 2020.
Tertialbokslut 2020 (kommunstyrelse).
Effekter av COVID-19 april (kommunfullmäktige).
Tjänsteskrivelse, 2020-05-20.
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 åtgärder. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna 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 svår bedömda. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans.
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och
bli mer kostnadseffektiv.
Inom tillväxtenheten kommer personal 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar
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.
Lokalvårdsenheten 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 effektiviseringar.
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.
Utbildningsnämnden
Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sina organisationer för att
nå en budget i balans vid årets slut. Under sommaren kommer fritids och förskolor
samverka då barn- och elevantal väsentligt minskar.
Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial under centralt.
Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas
under verksamheten för stöd och arbete.
För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både
inom barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler
för att uppnå åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och
samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen stärks.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/96 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2019, Samordningsförbundet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län.

att

bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder 2019-04-10 årsredovisning och revisionsberättelse 2018 till medlemskommunerna för prövning om års-redovisningen
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Rapport årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Kalmar län - PwC
Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) och Tomas Zander (C) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning
av eller beslut i ärendet.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/231 312 KS

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anslå ytterligare 425 tkr från konto Infrastruktur till projekt 1426 Cykelled
Knäppinge-Ormöga för år 2020 för att kunna slutbelägga cykelleden under innevarande år.

Kommunstyrelsen efterfrågar en ekonomisk redovisning på nästa sammanträde av
förvaltningen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtchefen är inbjuden till sammanträdet för att redogöra för projekt Cykelled
Knäppinge-Ormöga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 118 Cykelled Knäppinge-Ormöga,
del av projektet Fyr till Fyr.
Bedömning
Kostnaden går inte att frånkomma om projektet ska färdigställas. Även om förslaget
bryter mot de prioriteringar i investeringsbudgeten som kommunstyrelsen beslutade
om 2020-04-28 § 71 möjliggör det för att minska utgifterna för investering i projektet
2021. Dessutom kan kommunen göra nya beräkningar av projektets totala slutkostnadsprognos.
Konsekvensanalys
Förslaget innebär en ökad kostnad om 425 tkr för projektet år 2020.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Tillväxtchefen
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 90

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-26

90

Dnr 2020/94 252 KS

Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85000 m2 fastigheter, varav merparten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hyresbostäder och kommersiella fastigheter.
Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin
framgår bland annat att kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen.
I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder.
För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällanade fastighetsstrategi och
ägardirektiv föreslås en fastighetsreglering mellan kommunen och Borgholm Energi
gällande Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 och att reglering sker enligt gällande
praxis till bokförda värden för respektive fastighet. Bokförda värden för respektive
fastighet var vid ingående balans per 2020-01-01.
Rödhaken 5
Högsrum 5:29

10 386 tkr
18 888 tkr

Till dagens sammanträde informeras kommunstyrelsen om ärendet. Beslut eller
förslag till beslut utgår på grund av att underlag till beslut efterfrågat av kommunstyrelsens arbetsutskott inte färdigställts i tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 126 Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med fastighetsstrateg Kristian Kijewski
redogör muntligt för ärendet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/27 007 KS

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska
planering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lämna följande yttrande till revisorerna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunens fysiska planering. Resultatet av granskningen har sammanställts i en rapport, granskning av kommunens fysiska planering. Revisorerna överlämnade revisionsrapporten till kommunstyrelsens i mars tillsammans med en önskan om svar
med en redogörelse för hur styrelsen avser att åtgärda de påpekanden som görs i
den revisionella bedömningen. Yttrandet nedan föreslås lämnas som svar till revisorerna.
Yttrande
Inledning
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av kommunens
fysiska planering och delar i stort revisorernas bedömning om att kommunstyrelsen
i allt väsentligt säkerställer att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Av de sex kontrollfrågor som revisorerna utgått från bedöms fyra
uppfyllda och två delvis uppfyllda. De frågor som revisorerna bedömt delvis uppfyllda är kontrollfråga 1, finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med
fysisk planering, och kontrollfråga 6, följs arbetet upp och vilken rapportering sker
till fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.
Det är kommunstyrelsen avsikt att utveckla arbetsmetoder som säkerställer att
även de områden som delvis uppfyllts framöver kan uppfyllas.
Revisorernas rekommendationer







Justerandes sign

Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen.
Säkerställa att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs.
Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer plan- och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed
beslutas av kommunfullmäktige.
Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flödesscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis dokumenterade rutiner och checklistor.
Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett
tydligare sätt kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men även till andra politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i intervjuerna.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kommentarer
Kommunstyrelsen delar inte revisorernas bedömning om att plansamgruppens roll,
ansvar och mandat ytterligare behöver klargöras och förtydligas. Plansamgruppen
är ett samrådsorgan där arbetsutskotten i nämnden och styrelsen ges möjlighet till
information och utbyte av inspel till förvaltningen i samhällsplaneringen. Eventuella
beslut som rör samhällsplaneringen ska tas på politisk nivå hanteras av respektive
nämnde/styrelsen. Det bör övervägas nogsamt om plansamgruppens ska ha någon eventuell funktion i arbetet med ny översiktsplan. Möjligtvis kan plansamgruppen fylla en funktion i att säkerställa att information om översiktsplanen når kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnd och därigenom stimulera till ökad
delaktighet och information om arbetets fortgång.
Kommunstyrelsen delar däremot revisorernas bedömning om att samhällsbyggnadsprocessen behöver konkretiseras. Samhällsbyggnadsprocessen är fortfarande
ett nytt arbetssätt och det krävs fortsatt arbete för att nå processens fulla potential.
Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att beskriva, tydliggöra och förankra
samhällsbyggnadsprocessen i samband med ny översiktsplan. Översiktsplanen
kan bli det dokument där processen konkretiseras vilket skulle ge processen en
bred och tydlig förankring.
Revisorerna bedömer det faktum att kommunfullmäktige inte beretts möjlighet att
fatta beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram som otillfredsställande och att
ärendet inte hanterats på ett korrekt sätt med hänvisning till 3 kap 19 § plan- och
bygglagen. Kommunstyrelsen gör här en annan bedömning och anser att ärendet
har hanterats korrekt.
Enligt 3 kap 19 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen, dvs. själva antagandebeslutet eller ändringsbeslutet ska fattas av kommunfullmäktige. Hur kommunen väljer att initiera ett
nytt översiktsplanearbete regleras inte i plan- och bygglagen utan är en kommunintern fråga. Borgholms kommun har löst det så att kommunstyrelsens arbetsutskott
har möjlighet att initiera översiktsplanearbete vilket framgår av delegationsordningen. Därmed inte sagt att kommunfullmäktige eller övriga nämnder inte ska informeras. Under våren har kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden därför
informerats om pågående översiktsplanearbete och avsikten är att även framöver
involvera övriga nämnder i arbetet och hålla kommunfullmäktige informerade om
arbetets fortgång.
Beslutsunderlag
Brev från revisorerna, 2020-03-04.
Granskning av kommunens fysiska planering, Pwc, 2020-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 119 Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska planering.
Skickas till
Revisorerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/27 007 KS

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens detaljplansprocess
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lämna följande svar till revisorerna utifrån de fem punkter som revisorerna
påpekat:
1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde informeras om
aktuellt detaljplanearbete, vilket redan sker. Kommunstyrelsens arbetsutskott har dessutom uppdragit kommunchefen lämna förslag på hur miljöoch byggnadsnämnden ska sköta den formella politiska hanteringen av
detaljplaner och planbesked fram till antagande kan förtydligas. Förslaget
ska bedöma möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att initiera detaljplanearbete, på grundval av de behov man uppmärksammar utifrån sin
övriga myndighetsutövning.
2. Uppdrag finns hos kommunchefen från kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-21 § 17 att formaliser Plansam efter dessa former. Utgångspunkt i denna formalisering ska vara att Plansam är ett samordningsorgan där plan- och exploateringsfrågor kan diskuteras, att inga beslut fattas här, men ärenden kan efter diskussion här lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden
för nödvändiga beslut.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att ta fram
en modell för planprioritering. Planprioritering bör beslutas av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott och initieras av planchefen. En utgångspunkt bör vara att prioriteringen ska vara långsiktig för att
skapa bra arbetsförhållanden i förvaltningen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att sammanställa och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen och ingående
processer, för att tydliggöra arbetssätt och ansvar i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att i samband med tertialbokslut och årsbokslut rapportera verksamhetens självfinansieringsgrad. Denna rapportering bör omfatta både detaljplaneringen
och bygglovshanteringen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av detaljplaneprocessen. Revisorerna önskar nu svar från kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden med en redogörelse för vad man avser göra för att åtgärda de påpekanden som förs fram. Svaret ska lämnas senast 4 juni.
Revisorernas rekommendationer är följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen.
Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs.
Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation för planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera även genomförd inventering av befintliga detaljplaner i
uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och avslutade uppdrag.
Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående utvecklingsarbetet. Dokumentation bör ske av roller och ansvar
samt av ingående processer och ekonomistyrning. Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment.
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljöoch byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljplanerelaterade kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljöoch byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.

Beslutsunderlag
Granskning av detaljplaneprocessen, Borgholms kommun, PwC 200304.
Missiv för granskningsrapport av detaljplaneprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 120 Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens detaljplansprocess.
Skickas till
Revisorerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/36 214 KS

Rättelsebeslut; Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61.

att

anta detaljplan med reviderad planbeskrivning för Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken samt plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 61 att anta detaljplan för Solberga 3:1
med flera fastigheter. Sedan beslutet anslagits har Länsstyrelsen i Kalmar län kommit med invändningar mot att planbeskrivningen inte innehåller text om särskilda
skäl för upphävande av strandskydd som finns med i granskningsutlåtandet som
tillhör ärendet.
Till följd av detta har länsstyrelsen meddelat att detta skulle vara skäl för att upphäva beslutet om det inte rättas av kommunfullmäktige.
I förslaget till rättelsebeslut har inget som inte fanns i antingen planbeskrivningen
eller granskningsutlåtandet lagts till.
Textens som föreslås läggas till är på sida 28 och är som följer:
På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strandskyddszonen och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redogörs för vilka särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom
de aktuella områdena.
Särskilda skäl
För V, småbåtshamn, ska strandskyddet upphävas då det finns byggrätter inom
området. Det särskilda skälet som används för motivering är att marken behövs för
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
Markområdet för GATA behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn till bebyggelse
och infrastruktur för att främja tätortsutveckling.
Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som redan idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att ett gångstråk finns på platsen
idag så bedömer kommunen att ett upphävande av strandskyddet inte kommer
skapa en försämring för växt- och djurliv i anknytning till platsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare prövning i samband med vattenverksamhet.
Till planbeskrivningen har det infogats en ny plankarta för att förtydliga förslaget till
planbeskrivning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 61 Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med
flera fastigheter, Solbergamarken.
Förslag till reviderad planbeskrivning, 2020-05-15.
Plankarta Solberga 3:1 utan förtydligande a2.
Plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.
Granskningsutlåtande Solberga 3:1.
Bedömning
Om inte kommunen inte fattar ett rättelsebeslut riskerar planen att upphävas.
Dagens sammanträde
Planarkitekt Thomas Nilausen presenterar försändringarna som föreslås.
Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att
upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61 och att anta detaljplan med reviderad planbeskrivning för Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken
samt plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/99 792 KS

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges bästa äldreomsorg” och heltid
som norm överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för 2020 villkorat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur
många som gått upp i heltid och kostnaden för det.

att

återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Ärendebeskrivning
För verksamhetsåret 2020 finns en budget på kommunstyrelsen som är socialnämnden till förfogande för heltid som norm och framtidens äldreomsorg. Skrivelsen är ett förslag på hur dessa medel ska fördelas och redovisas.
Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 137
samt beslut om utökad budgetram 2020 i kommunfullmäktige 2019-12-09 § 246.
Totalt har 5,5 mkr riktats till framtidens äldreomsorg och projektet heltid som norm.
De medel som är riktade till äldreomsorgen berör delvis de åtgärder som fullmäktigeberedningen har beslutat.
Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning
av medel.

Område

Åtgärd

Kompetensutveckling

Pocketteatern
Rehabiliterande förhållningssätt
Psykisk ohälsa

320 000
150 000
100 000

Kost och Näringslära

Utbildning på Ölands utbildningscenter

100 000

Salladsbuffé

Salladsbord inkl. extra sallad

Personalkostnader

Interna resurser/vikariekostnad

Heltid som Norm

ÄO/HSV
OFN

Digitala lösningar

Cuviva plattor
Summa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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50 000
480 000
3 200 000
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300 000
5 500 000
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Kompetensutveckling (500 tkr)
För att möta upp framtidens äldreomsorg vill verksamheten utveckla arbetet gällande personcentrerad vård och omsorg. Personcentrerad vård och omsorg är ett
etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen samt involvera och
anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både
bli mer jämlik och kostnadseffektiv.




Kompetensutveckling för medarbetare på särskilt boende genom interaktiv
teater, Pocketteatern, ämnet baserat på verkliga händelser.
Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för medarbetare inom ordinärt
boende.
Start av utbildningssatsning i psykisk ohälsa för medarbetarna inom äldreomsorgen med stöd av psykiatriska teamet och kunskapsguiden.

Kost och näringslära (100 tkr)
En satsning på kostutbildning för personalen då maten och måltiden har en viktig
funktion för hälsa och välbefinnande. Mat är viktigt för sociala gemenskaper och
även traditioner. Samtidigt är mat livsnödvändigt för överlevnad, immunförsvar och
hälsa. Maten och måltidssituationen är en viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.
- Personalen i hemtjänsten ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.
Salladsbuffé (50 tkr)
Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten.
Buffévagnens pris är cirka 25 tkr och är tänkt att placeras på Träffpunkt Solrosen
vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade salladsbordet
och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt boende. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 tkr, för sallad och grönsaker.
Personalkostnader (480 tkr)
Under utbildningstillfällen behövs vikarier till verksamheterna.
Heltid som norm (4 000 tkr)
Socialförvaltningen arbetar efter heltid som norm och att alla tillsvidareanställda
medarbetare har heltidsanställning i grunden vilket resulterar i en högre kostnad.
Fördelningen mellan omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorg har uppskattats baserat på antal anställda.
Digitala lösningar (300 tkr)
Att ge människor i livets slutskede samt personer med psykisk ohälsa möjlighet att
själva styra sin tillsyn och hjälp dag för dag med hjälp av monitorering ger en kvalitetsökning men också en mer kostnadseffektiv vård.
- Projekt med digitala plattor genom företaget Cuviva
Förslaget innebär att medel kommer att budgeteras på ett projektkonto inom socialnämnden och återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-03-25 § 27 Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg.
Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall villkorat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur många som gått upp i heltid och kostnaden
för det.
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag
till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag till beslut.
Skickas till
Socialnämnden
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/100 730 KS

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare delredovisning
av uppdrag från Sveriges
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärdera utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildningscenter.

Beslutet innebär inte att nya medel anslås socialnämndens verksamheter.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga
mat hemma hos hemtjänsttagarna. Detta är en del av de beslut som beredningen
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbetarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbildningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.
Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 elever.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-03-25 § 31 Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare delredovisning av uppdrag från Sveriges.
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-11 § 30 Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare delredovisning av uppdrag från Sveriges.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-21.
Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbetare. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbildningsplan och därefter utvärdera modellen.
Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnaderna uppgår till cirka 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/101 646 KS

Avgifter och taxor 2021 kulturskola och bibliotek samt barnomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att

halvera kulturskolans avgifter med förutsättning att utbildningsnämnden får
den finansierad i kommande budgetprocess.

Kommunstyrelsen beslutar
att

lyfta behovet av rutiner och regelverk vid extern uthyrning av lokaler inom
Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige tillsammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.
Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden.
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020.
Utbildningsnämnden 2020-04-29 § 26 Avgifter och taxor 2021 kulturskola och bibliotek samt barnomsorg.
Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolformerna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oförändrade gentemot taxorna för innevarande år.
Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fritidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar maxtaxa.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till första och tredje att-satsen och avslag till andra
att-satsen i utbildningsnämndens förslag till beslut.
Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) stödjer Marcel van Luijns yrkande.

Justerandes sign
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Sara Kånåhols (V) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till samtliga att-satser i utbildningsnämndens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Marcel van Luijns med fleras förslag att bifall till första och tredje att-satsen och avslag till andra att-satsen i
utbildningsnämndens förslag till beslut; och utbildningsnämndes förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Marcel van Luijns med fleras förslag till beslut mot utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer utbildningsnämndens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions godkänns: Den som stödjer utbildningsnämndens förslag till beslut röstar ja. Den som
stödjer Marcel van Luijns med fleras förslag att bifall till första och tredje att-satsen
och avslag till andra att-satsen i utbildningsnämndens förslag till beslut röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röst och 4 nej-röst. Därmed stödjer kommunstyrelsen
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Ja
Ilko Corkovic
Staffan Larsson
Sara Kånåhols
Nina Andersson-Junkka
Tomas Zander
Lars Ljung
Erik Arvidsson

Nej
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
Marcel van Luijn
Carl Malgerud

Reservation
Marcel van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan, två sidor).
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation kommunstyrelsen 2020-05-24
Ärende 11. Avgifter och taxor 2021 kulturskola ...
Att under 2021 halvera, för att sedan helt avgiftsbefria kulturskolan 2022, kan vi inte se som något
annat än en populistisk symbolpolitik. Det låter bra att vilja ge fler ger inte fler möjlighet att delta, det
ger fler möjlighet att söka och därmed hamna i kö.
I samband med beslutet i UN reserverade sig bl a Framtid Öland då det saknades tillräckligt tydlig
konsekvensanalys, att beslutet riskerar att ställa fler barn i den kö som redan idag är på ca 150
sökande samt att medel i första hand bör satsas på kommunens basverksamhet. Speciellt viktigt i
denna rådande pandemisituation vi befinner oss i för närvarande.

Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson

23

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 11, Taxor utbildningsförvaltningen

Jag reserverar mig mot beslutet att anta andra att-satsen:
”Att halvera kulturskolans avgifter med förutsättning att utbildningsnämnden får
den finansierad i kommande budgetprocess.”

Våra avgifter ligger i paritet med övriga i länet och utgör faktiskt endast en liten
del av verksamhetens verkliga kostnad.
Argumentet för förslaget att halvera avgiftsnivån är att det finns (många?) barn
och ungdomar som idag inte kan gå på kulturskolan pga kostnaden. Dock finns
det inga siffror som stödjer detta påstående, bara gissningar.
Nästa budgetår ska Utbildningsnämnden spara mångmiljonbelopp. Att då nu
begära budgettillägg för den del av nämndens verksamhet som inte tillhör
undervisningens kärnverksamhet är fel prioritering.
Vi har idag köar till kulturskolans aktiviteter, vilket tyder på att avgiften inte är
ett stort hinder. Jag ser helre att medel används till att korta eller ta bort dessa
köar så att alla som vill kan ta del av kulturskolans utbud.

Marcel van Luijn (M)
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Dnr 2019/206 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

kontakta RF SISU Småland för eventuellt samarbete kring ledarskapsutbildning som alternativ till kommunalt sommarjobb. Ledarskapsutbildningen ska
vara övergripande och allmän, inte bara en utbildning för idrottsföreningar.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskapsutbildningar för ungdomar under sommarperioden, som
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 179 lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 179 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar.
Tjänsteskrivelse, 2019-11-11.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 11 Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar.
Bedömning
Föreningslivet har de senaste åren förändrats en hel del och kommer med stor sannolikhet att förändras än mer de kommande åren. Antalet aktiva i föreningarna minskar när fler och fler arbetar heltid.
RF SISU Småland arbetar aktivt med att öka antalet aktiva i föreningarna. Att under
sommarlovet erbjuda ett antal ungdomar möjlighet att delta i en ledarskapsutbildning
skulle förhoppningsvis gör att de blir mer intresserade av att engagera sig i föreningslivet.
Dagens sammanträde
Yrkande
Annette Hemlin (FÖL) yrkar föreslå bifall till kommunstyrelsens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/207 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun.

att

om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att söka investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms
kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 180 överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 180 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar.
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 12 Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar.
Bedömning
I många av landets kommuner finns möjlighet för föreningar att söka investerings-bidrag. Denna möjlighet fanns även i Borgholms kommun för flera år sedan. I samband med stora besparingar drogs investeringsbidraget in. Finns ekonomiskt utrymme är det önskvärt att investeringsbidraget återinförs även i Borgholms kom-mun.
De kommuner som har investeringsbidrag har lite olika upplägg. En del ger bara till
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet andra till alla typer av föreningar.
Någon kommun har istället för investeringsbidrag ett extra anslag som föreningar
kan söka för investeringar och större projekt. Det är lite olika hur stor del av investeringen som kommunen bidrar med, oftast mellan 20 och 50 %. Gemensamt för nästan alla kommuner är att de kräver att föreningen även söker andra bidrag, från till
exempel staten.
Investeringsbidraget är tänkt att användas till ny-, till- eller ombyggnad av föreningsägd anläggning eller lokal, samt inköp av maskiner och inventarier. Miljöför-bättrande åtgårder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras i flera kommuner.
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I Mörbylånga kommun har fritidsföreningar möjlighet att söka investeringsbidrag.
Mörbylånga kommun avsätter årligen 200 tkr till investeringsbidrag (maximalt 150 tkr
per investering). Kalmar kommun har avsatt 1 000 tkr per år. Föreningar kan söka
för upp till 500 tkr. Ansökningar över 500 tkr blir ett särskilt ärende.
Alla föreningar bör ges möjlighet att söka investeringsbidrag. Bidrag till större investeringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen eller kommun-fullmäktige.
Konsekvensanalys
Ett aktivt föreningsliv är viktigt för en kommun. Föreningslivet har de senaste åren
förändrats en hel del. Antalet aktiva i föreningarna har minskat. Det är inte lika lätt
för föreningarna att ”samla pengar” för underhåll och investeringar som det varit tidigare.
Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) och Erik Arvidsson (SD) yrkar föreslå bifall till kommunstyrel-

sens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/218 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till rambudgetbeslut som tas årligen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår
i motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige
- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar
då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller
för VA.
- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar.
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den
kommunala servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar.
- säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens
uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 182 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 122 Motion (M FÖL KD) - gällande
ekonomi.
Bedömning
Av finanspolicy antagen 2017 framgår att:
Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:
- Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
- Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande
budgetår.
- Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommandebudgetår.
Vidare framgår av punkt 5 gällande finansiering att
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Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om långfristig upplåning i form av ramar för
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.
Av lokalförsörjningsplan antagen 2019 framgår att syftet med lokalförsörjningsplanen är att
- ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
- ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
- ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för
kommunens verksamheter.
- förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.
Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstrategi för Borgholms kommun vari framgår att
- som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
- fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
- lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande
behov.
- verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokal
lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
- investera och underhålla med egen finansiering.
- ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
- ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
- åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och bugetprocessen, ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transparens.
- införa internhyresmodell under 2018.
Av de antagna policydokumenten framgår att de i motionen föreslagna åtgärderna
gällande processen att identifiera och sälja tillgångar redan finns beslutade, dock
med andra ord än i motionen.
Dokumenten ska revideras en gång varje mandatperiod. Vid detta tillfälle är det
majoriteten i kommunfullmäktige som slutligt bestämmer utformning. Detta gäller
såväl policydokument som budget.
Vad gäller effektiviseringsprogram är det upp till politiken att besluta om ett sådant
ska ställas samman.
Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i god
tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bland annat att:
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- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna reglementen inom ekonomiområdet,
- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och uppföljning för ökad effektivitet,
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte uppdragits till annan nämnd,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämnden.
Anses inte detta tillräckligt får uppdrag ges att ta fram effektiviseringsprogram inför
beslut i kommunfullmäktige.
De finansiella målen är utarbetade av budgetberedningen och finns med i budgetdokumentet/årsplanen för respektive år. Ledamöter har rätt att under beredningstiden yrka om ändring av finansiella mål. Vilka sedan ställs under proposition och
majoritetsbeslut gäller, vilket även gjordes 2019.
I samband med budgetarbetet inför 2020 års budget beslutade budgetberedningen
att införa att-satsen gällande möjligheten att låna 40 mkr under år 2020. Helt enligt
antagen finanspolicy.
Beslutet antogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 18 ja, 12 nej och 3 avstår.
Beslutet innebär inte att kommunens ekonomiavdelning kan låna 40 mkr hur som
helst, utan slutligt beslut om upplåning måste tas av kommunfullmäktige. Beslutet
innebär endast att ekonomiavdelningen kan skriva fram beslut om att låna pengar
om så skulle behövas. Beslutet innebär alltså endast en förkortad ledtid till eventuellt slutligt beslut om upplåning.
Konsekvensanalys
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår gällande motioner att
- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
- Motionen ska endast innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin
helhet.
Av nu ingiven motion framgår att den innehåller flera olika ämnen och därför överlämnar kommunledningskontoret till politiken att besluta om motionen.
Budgeten vari nu begärd ändring av finansiellt mål och ändrad att-sats finns togs i
juni 2019. Ska delar av budgeten ändras enligt motionen ska detta nog inte ske under innevarande år utan i samband med kommande budgetbeslutet.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen; och Carl Malgerud förslag att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Reservation
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson
(FÖL) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 100

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-26

100

Dnr 2019/219 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande organisation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad då utredning av organisationen i samband med
återförande av skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska
återrapporteras fjärde kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår
i motion inkommen 2019-10-21
- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de
funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande sker skyndsamt.
- se över organisationen av bostäder.
- inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att
medlemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare
budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 183 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 183 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 121 Motion (M FÖL KD) - gällande
organisation.
Bedömning
Motionens intentioner är beaktade i samband med kommunstyrelsens beredning
av ärendet gällande återförande av den skattefinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsens uppdrog 2020-01-28 § 19 till kommunchefen att till fjärde kvartalet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och den
politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning.
I enlighet med antagen instruktion för kommunchefen framgår att ”Kommunchef
ansvarar för att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning”. Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 lyfts nu
detta till beslut av styrelsen.
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Vad gäller organisationen av bostäder kommer förslag från ekonomiavdelningen
att behandlas av kommunfullmäktige.
Konsekvensanalys
Att låta genomföra ytterligare en utredning måste anses vara onödigt då motionens
intentioner omfattas i den beslutade utredningen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla
motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att anse motionen besvarad; och Carl Malgerud förslag att bifalla
motionen. Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservation
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson
(FÖL) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/220 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i
motion inkommen 2019-10-21
- att så snart möjligt sälja hyresrätterna i Rälla när så bedöms lämpligt (före eller
efter budgeterad byggnation).
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 184 lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 111 Motion (M FÖL KD) - gällande
bostäder.
Bedömning
Borgholms kommun uppförde under 2019 ett hyreshus med 10 lägenheter i Rälla
på fastigheten Högsrum 5:29. Fastigheten uppfördes inom ramen för Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR, före detta SKL) ramavtalsupphandling av flerfamiljshus. Vid projektstarten upprättades en formell bostadskö med cirka 27 anmälda intressenter efter information i ”Kommunnytt” och artiklar i lokalpressen. Hyresgästerna fick tillträde till bostäderna den 1 september 2019.
Innan beslut om projektstarten gjordes en ansökan till Boverket om tidsbegränsat
stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyreslens har beviljat
maximalt statligt stöd med 3 402 000 kr efter projektets genomförande och att
samtliga villkor för stödet uppfylls. Stödmottagaren ska förbinda sig att under femton års tid att följa villkoren för stödet som bland annat omfattar att
-
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Bostäderna förmedlas med öppet och transparenta allmännyttiga principer
Ställa rimliga krav på den ansökandes ekonomi (Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:17)
Inte överlåta hyresfastigheten till någon som avser att använda bostäderna till
annat ändamål eller med andra villkor än de som förutsattes när stödet beviljades.
Se till att hyrorna fastställs enligt 12 kap. 55 c § jordabalken (2016:881) och
därefter inte ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten.
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Konsekvensanalys
Det finns i SKR:s ramavtal om upphandling av flerbostadshus inget formellt hinder
att avyttra fastigheten till annan fastighetsägare. I Boverkets villkor anges tydligt vilket ansvar som avses under en period om femton år. Vid en eventuell överlåtelse
ska kommunen som nuvarande fastighetsägare och mottagare vara medveten om
risken att bli återbetalningsskyldig beviljat bidrag om villkoren inte följs av kommunen eller presumtiv köpare av fastigheten.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen; och Carl Malgerud förslag att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Reservation
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) reserverar sig mot beslutet.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2019/231 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommunchefen genom antagen instruktion redan har uppdraget att organisera kommunens administration och revisorerna har uppdraget att granska kommunens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-11-06
-

att kommunfullmäktige beslutar låta göra en opartisk, förutsättningslös och
grundlig översyn över den kommunala administrationen med syfte att kunna
rensa bort alla tjänster som inte behövs för vår kommuns kärnverksamheter eller för annan väsentlig service för kommunmedborgarna.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-11-18 § 214 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 214 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 123 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen.
Bedömning
Av antagen instruktion för kommunchefen framgår ”att kommunchef ansvarar för
att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens
förvaltning”.
Av instruktionen framgår även att kommunchefen har ”att utveckla kommunen som
organisation, verksamhet och territorium”, samt ”att kommunchef har en drivande
och samordnande roll i utvecklingen av kommunens organisation, verksamheter
samt som geografiskt område”.
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Styrelsen är anställande myndighet
för samtlig personal i kommunen”.
Under de senaste åren har omorganisationer pågått inom hela kommunen som inneburit att ett flertal nya befattningar med nya benämningar tillskapats samtidigt
som gamla tagits bort, både inom vård, skola och omsorg samt även inom kommunstyrelsens förvaltning.
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Nya arbetsuppgifter har lagts på kommunen vilket inneburit att ansvariga personer
för dessa tjänster har fått andra benämningar på sina befattningar än vad som varit
tidigare; Informatör har blivit kommunikatör. Teknisk chef har blivit tillväxtchef och
mark- och exploateringsstrateg. Stadsarkitekt – samhällsplanerare, Näringslivschef
- näringslivsutvecklare. Personalchef har blivit HR-chef osv.
Benämningarna följer Sveriges Kommuner och Regioners kommunala befattningskoder och är vedertagna i den kommunala sfären och följer utvecklingen av kommunala verksamheten.
Kommunfullmäktige godkänner genom budget varje år personalkostnaden för den
kommunala organisationen. Kommunchefen har därefter ansvar att organisera
verksamheten utifrån antagen budget.
Revisorerna har att granska kommunens verksamhet.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2020/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan).
______________
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-12
§ 117 Information om kommunens budgetförutsättningar
§ 118 Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr
§ 119 Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska
planering
§ 120 Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens
detaljplansprocess
§ 121 Motion (M FÖL KD) - gällande organisation
§ 122 Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi
§ 123 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen
§ 124 Hastighetsbegränsande åtgärder; Östra Kyrkogatan och Kungsgatan
§ 125 Lunch för anställda arbetande nära omsorgstagare
§ 126 Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan
Borgholms kommun och Borgholm Energi AB
2020-05-05
§ 108 Remiss; En utvecklad organisation för lokal statlig service
delredovisning avseende lämpliga platser
§ 109 Återkallande av uppdrag; Utredning, huvudmannaskap inom
kommunens tätorter
§ 110 Återrapporering av deltagande i kurser, konferenser; politiker;
Dokumentation 9 mars 2020 Är vi ett jämställt län?
§ 111 Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder
§ 112 Föreningsbidrag för arbete att stötta svaga och utsatta; Hela
Människan Ria Borgholm och Röda korskrets lokalföreningar i
kommunen
§ 113 Hastighetsbegränsande åtgärd; Storgatan, centrala Borgholm
§ 114 Föreningsbidrag; Himmelsberga Ölands Museeum
§ 115 Löneöversynen och löneutrymme
§ 116 Avstämningsmöte projektgruppen; Projekt nybyggnation
Åkerboskolan

2020-04-14
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105

Information av tidsplan för särskilt boende på Ekbacka
Anläggning av bussparkering och ny tömningsstation
Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3.
Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden
Skrivelse med önskemål efterskänka alla kommunala avgifter i ett år
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget
Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet
samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning BEAB
§ 106 Arkivmaterial, inköp och anställning av personal
§ 107 Kundo, inköp av ärendehanteringsprogram, chatt och Forum
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Kultur- och fritidsutskottet
2020-04-06
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

Borgholms kommuns kulturpris 2019
Deltagande 6 juni
Arrangemangsbidrag 2020 (kulturprogrambidrag)
Projektbidrag våren 2020 (kulturprojektbidrag)
RF SISU Småland ansöker om arrangemangsbidrag för "Move for
fun"
Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar
Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar

2020-03-19
§5

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad
-----------------------------------------------------------------
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-05-18

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2020-04-21 - 2020-05-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

KS

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.992

I

2020-04-23

Överenskommelse om avvikelse från lag och
avtal gällande hantering av semester för
semesteråret 2020 | Viktig information från SKR
(cirkulär 20:19)
Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

2020.1001

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

Beslut från länsstyrelsens efter
Leon Hansson
avgränsningssamråd mellan Borgholms kommun
och länsstyrelsen 2020-02-18

2020-04-23

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/117

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Översiktsplan för Borgholms kommun
2020.1008

I

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 1834- Magdalena Widell
19 att de avvisar överklagandet avseende
paragraf 54.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
Överklagandet gäller Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut den 12 mars 2019, 54, 56
och 62 §§

2020-04-24

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
2020.1011

I

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 2176 Magdalena Widell
-19²2180-19 om Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut den 2 april 2019, 64-66 §§
samt 7273 §§ avvisar överklagandet avseende beslutet
under paragraferna
72 och 73.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

2020-04-27

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
2020.1012

I

Feriearbete/Sommararbete 2020 | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:21)

Magdalena Widell
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020-04-27

Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

2020.1015

I

CIRKULÄR

INSTÄLLT: VP A434.433/2019 Ölands Motordag, Magdalena Widell
Borgholm, 2020-05-23, kl.08.00-18.00

2020-04-27

tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/6

KS meddelande
Begagnade av allmän plats

2020.1017

I

2020-04-27

2020.1024

Magdalena Widell

Länstyrelsen i Kalmar län

I

2020-04-29

2020.1025

Överenskommelse om intrångsersättning
beträffande
fastigheten Halltorp 1:23. Utbetalning av
ersättningen på 770 000 (sjuhundrasjuttiotusen)
kronor kommer att göras direkt från
Naturvårdsverket, senast två månader efter det
att överenskommelsen undertecknats av båda
parter.
KS meddelande

ÖVERENSKOMMELSE

Protokoll Förbundsmöte 2020-03-12

Magdalena Widell

Kommunförbundet Kalmar län

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Tillstånd för tävling på cykel 2020-06-17 Kalmar
OK

Magdalena Widell

2020-04-30

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15

KS meddelande

TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.1031

I

2020-04-30

Överenskommelse om partsgemensamma
arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna
bestämmelser (AB) och HÖK 18 | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:22)
Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

2020.1032

I

2020-04-30

2020.1033
2020-05-04

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Ändringar i Allmänna bestämmelser och
Magdalena Widell
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist
m.m. | Viktig information från SKR (cirkulär 20:23)
Sveriges Kommuner och Regioner

I

KS meddelande

CIRKULÄR

| Viktig information från SKR (cirkulär)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

CIRKULÄR
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1034

I

Företagsklimatet NKI

2020-05-04

SKR

KS 2018/106

KS meddelande

Magdalena Widell
RAPPORT

Näringslivsstrategi för Borgholms kommun
2020.1039

I

Samråd angående öppning i stenmur på
Magdalena Widell
fastigheten Källingemöre 4:2, Borgholm kommun
(dnr 521-3469-20)
Länsstyrelsens synpunkter
Eftersom den aktuella stenmuren inte ligger i
jordbruksmark omfattas den inte av
biotopskyddet. Länsstyrelsen har därför inga
synpunkter på att ni gör en öppning på fem
meter.

2020-05-04

Länstyrelsen Kalmar län

KS 2020/36

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1
2020.1133

I

2020-05-12

Likvidation av Regionförbundet i Kalmar län
Ulrika Cederholm
KS meddelande

2020.1150

I

2020-05-12

2020.1157

Skrivelse ställd till KSO om Ni på kommunen bör Magdalena Widell
därför prioritera utbyggnaden av det
fiberbaserade
bredbandsnätet framför initiativ som är inte
fungerar med otillräckligt bredband samt svar från
KSO om att kontakta IP-Only

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Överenskommelse om satsning på
kompetensförsörjning till äldreomsorgen | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:25)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande
I

2020-05-14

2020.1167

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Pär Tranvik

2020-05-14

2020.1165

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Kallelse till årsstämma i Inera AB. 17 juni 2020 kl. Magdalena Widell
10.00-11.00 i Ineras lokaler, på Tjärhovsgatan 21
i Stockholm
Ineras kansli

U

Skickad till KSO

KALLELSE

Köpekontrakt mellan Borgholms kommun och
Kent Karlsson gällande Högsrum 5:73 med
adress Kattfotsvägen 12. Köpeskilling 150 00kr

Magdalena Widell

2020-04-24

Fastighetsbyrån

KS 2020/4

KS meddelade

KÖPEAVTAL
Sidan 3 av 4
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Markfrågor 2020
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-05-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2020-04-21 - 2020-05-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.917

U

Borgholms kommun motsätter sig överklagandet Ilko Corkovic
av kommunfullmäktiges beslut § 42/20 och vill i
ärendet framföra följande:
Vad gäller Lublins hänvisning till, vad han anser,
ordförandens "grundlagsbrott" finns det inga
lagregler vare sig i Kommunallagen,
Tryckfrihetsförordningen eller
Yttrandefrihetslagen om protokollsanteckning.
Varje kommun skriver in i sina arbetsordningar
och reglementen vad gäller vid
protokollsanteckning. Eftersom
protokollsanteckningen inte finns fysiskt vid
sammanträdet, utan ledamoten bara anmäler
avsikten att lämna anteckning, är det
ordföranden som slutligen bestämmer om hen
anser att protokollsanteck-ningen "ska belasta"
protokollet.
Lublin måste efter alla sina år som politiker i
fullmäktige vara väl medveten om att detta gäller
även i Borgholms kommun.
Vill han vara säker på att få sina synpunkter och
åsikter med i protokollet ska han välja att
reservera sig mot beslutet, en rätt som däremot
är lagstyrd av Kommunallagen 4 kap 27 §.
Med hänvisning till ovanstående anser
Borgholms kommun att Lublins
laglighetsprövning och begäran om
undanröjande ska lämnas utan bifall.

2020-04-21

Yttrande

KS 2020/25

2020-04-21 Skickat från min e-post till
förvaltningsrätten /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
2020.994

U

Bönan på hörnet - tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering under fastställd gågatuperiod samt
för vinterservering föroch efter

2020-04-23

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-23 Skickat från min mail /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.996

U

2020-04-23

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
årligen återkommande gångfartsområde på
Storgatan,
Borgholm;
beslutade den 9 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Storgatan i Borgholm, delen TullgatanSlottsgatan, ska vara gångfartsområde.
Föreskriften är årligen
återkommande under tiden 1:a september ±
31:a maj.
Denna författning träder i kraft den 9 april 2020.
Detta beslut är taget på delegation den 9 april
2020.
0885 2020:10

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.997

U

2020-04-23

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
gångfartsområde på Östra Kyrkogatan,
Borgholm;
beslutade den 9 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Östra Kyrkogatan i Borgholm, delen Södra
Långgatan-Norra Långgatan, ska vara
gångfartsområde.
Föreskriften är årligen återkommande under
tiden 1:a september ±31:a maj.
0885 2020:11

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.998

U

2020-04-23

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
gångfartsområde vid korsningar längs
Storgatan,
Borgholm;
beslutade den 9 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Korsningen mellan Storgatan och
Hantverkaregatan, korsningen mellan Storgatan
och Trädgårdsgatan
samt korsningen mellan Storgatan och
Köpmangatan i Borgholm ska vara
gångfartsområde. För
gångfartsområdena gäller en sträcka på 7 m
norr respektive 7 m söder om kornsingarna..
0885 2020:12

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1000

U

Trafikanordningsplan tillstånd- Fiber i centrala
Borgholm 2020-04-06--2020-05-25

Julia Hallstensson
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020-04-23

20200001/Transtema Network Services AB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1019

U

2020-04-28

Jag har idag med stöd av delegation punkt D19 Stefan Andersson-Junkka
beslutat
att avslå begäran om hamling av aktuell Ek på
grönområdet mellan Häggvägen och Almvägen i
Borgholm
Tilll Annelie Marcusson

KS 2018/67

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om trädfällning 2018-2020

211121

K

Ang trädfällning på Duvan 2

Stefan Andersson-Junkka

2020-04-28
KS 2018/67

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om trädfällning 2018-2020

2020.1042

U

2020-05-05

Tillstånd- Grävning sker på Furuhällsvägen 10 - Alexander Sundstedt
6 Till landsborgsvägen 1 under perioden 202004-30--2020-05-08
20200016/Borgholm Energi AB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1194

U

Ebbas-Ansökan tillstyrks 2020-04-30- 2020-05- Anders Magnusson
31, 2020-09-01-2020-09-22 samt 2020-09-282020-10-01 uteservering 3,0 m * 11,5 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 samt
2020-09-23-2020-09-27 (fastställd gågatuperiod)
för uteservering med totalt 112 kvm utmed den
del av fastigheten som disponeras av
verksamheten.

2020-05-13

Yttrande

KS 2020/6

20220-05-15- Skickat till polisen/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
211630

K

Ny kommunjägare- utse Örjan Petersson till
kommunjägare

Ilko Corkovic

2020-05-15
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1190

U

Tack o Bock- tillstyrks 2020-05-07- 2020-05-31
samt 2020-09-01-2020-09-22 uteservering 2,6
m * 6,0 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.

Anders Magnusson

Ansökan tillstyrks 2020-06-01²2020-08-31
(fastställd gågatuperiod)
för uteservering med högst 6,0 m från husliv och
högst 12,0 m mätt från trottoarkant vilket innebär
att trottoaren måste lämnas fri för passage.
Måtten får ej överskridas.
2020-05-15

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-15 Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1191

U

Anderssons Glassfabrik -Storgatan 32
Anders Magnusson
Borgholm Ansökan tillstyrks 2020-06-01--202008-31 området som får ianspråktas för
uteservering är högst 5,00 x 4,00 meter beläget
mitt i Storgatan, ca 4 meter utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten.

2020-05-15
KS 2020/6

2020-05-15- Skickat till polisen/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1192

U

Lilla hamnkontoret- tillstyrks 2020-05-15--202009-30 området som får ianspråktas för
uteservering är 20 x 10 samt 14 meter (något
romb-formad).

2020-05-15

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-15 Skickat till polisen/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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I/U/K
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1193

U

Brasser- tillstyrkt ansökan för uteservering under Anders Magnusson
Ansökan tillstyrks 2020-04-30- 2020-05-31 samt
2020-09-01-2020-09-22 uteservering 4,0 m *
11,0 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 2020-06-01²2020-08-31
(fastställd gågatuperiod)
för uteservering med högst 4,5 m från husliv och
högst 11,0 m utmed den del av fastigheten som
disponeras av verksamheterna
Ansökan avstyrks på Slottsgatan då denna inte
är gågata. Del av trottoaren får nyttjas, dock ska
gångtrafikanter kunna passera obehindrat

2020-05-15

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-15 skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1195

U

Ebbas by the sea- Ansökan tillstyrks gällande
uteservering utmed restaurangen Ebbas by the
sea, Sjötorget i Borgholm under tiden 2020-0501-2020-10-01 området som får ianspråktas är
27,6 m x 17,3 m.

Anders Magnusson

2020-05-15- Skickat till polisen/Magda

DELEGERINGSBESLUT

2020-05-15
KS 2020/6

Begagnade av allmän plats
2020.1198

U

Stora Hamnkontoret- Tillstyrkt ansökan gällande Anders Magnusson
uteservering

2020-05-15
KS 2020/6

2020-05-15- Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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