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§ 104
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Paragraf

2020-06-23

104

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:



Åkerboskolan – Sista styrgruppsmötet före sommaren 2020-06-24.
Färdigställande av polisens nya lokaler i Ekbacka pågår. Även ny entré till
huvudbyggnaden ska tillkomma.
 Kommunfullmäktige beslut 2020-05-18 § 99 Inriktningsbeslut; Särskilt boende Ekbacka är överklagat.
 Projektet med Suntarbetsliv resursteam för en friskare arbetsplats kommer
starta till hösten 2020. HR-avdelningen har haft två möten med teamet och
diskuterat upplägg och tider.
 Ledarförsörjningsprogrammets första (5) deltagare har examinerats. Nästa
planeras utbildningsomgång vilket kommer informeras om längre fram.
 Utvärdering omorganisation kommunledningsförvaltningen har färdigställts
och kommer att ligga som underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra
förvaltningarnas organisation. Att planarkitekterna från plan- och byggenheten flyttas till tillväxtenheten är nu beslutat. Rekrytering av ny bygglovschef
samt av plankordinator är påbörjad.
 Svenskt näringsliv har färdigställt sin mätning av näringslivsklimatet och delgivit kommunen resultatet för länets kommuner. Kommunen ökar sitt sammanfattande omdöme till 3,2 från 2,9 året innan, vilket innebär att kommunen
klättrar 5 placeringar till 6:e plats bland länets kommuner. Ökningen med 0,3
är näst störst i länet. Kommunens service och bemötande samt Information
till företagen är en av de faktorer där kommunen i stört utsträckning ökat sitt
resultat.
Aktuellt läge under rådande pandemi redogörs för av kommunchefen tillsammans
med krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic (S). Av informationen framgår
bland annat att: det ackumulerade antalet smittade inom kommunens verksamheter
är 13, varav åtta tillfrisknat, tre avlidit och två inte ännu friskförklarats. Evakueringsboendet är för näravarandet stängt. Regionen kommer att öka provtagningen i länet
via fem provtagningsstationer i länet. Två av dessa ska placeras på Öland, men placeringen är inte redogjord för.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunen är i dialog med näringslivet. Information till kommunens näringsidkare
har förmedlats och tillgängliggjorts. Kommunen har skickat ut och delat ut informationsmaterial till det lokala näringslivet samt besökare och hushåll.
Kommunen kommer att få ansvaret för tillsyn och beslut rörande restriktionerna pålagda serveringsställen till följd av rådande pandemi. Detta ansvar tilldelas kommunen 1 juli och kommer i första hand ligga på miljö- och byggnadsnämnden.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/8 042 KS

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

lägga budgetuppföljningen och uppföljningen av effekterna av COVID-19 till
handlingarna.

att

uppdra kommunchefen att föreslå åtgärder för att få en budget i balans och
att det ska ingå en konsekvensanalys till alla förslag som presenteras.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter maj 2020.





Resultatet för kommunen är +16,0 mkr. (Årsprognos +27,3 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +4,7 mkr. (Årsprognos +11,6 mkr)
Likvida medel +9,8 mkr.
Investeringar 17,0 mkr. (Årsprognos 53,5 mkr)

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen maj 2020.
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen maj 2020.
Effekterna av COVID-19 för kommunen maj 2020.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-17.
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 en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen. Det pågår en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en budget i balans.
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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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
På grund av den ersättning som erhölls för sjuklönekostnader i april visar utbildningsförvaltningen på en prognostiserad budget i balans. Varje rektor arbetar aktivt
med sin organisation för att nå en budget i balans samt behålla god kvalitet.
Under året har bidragsramar varit högre än förväntat vilket skapat utrymme för de
merkostnader som finns. Arbete inför budget 2021 pågår parallellt med arbetet innevarande år.
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.
Försörjningsstödskostnader beräknas kunna minska med tio procent, 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.
För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för placeringar arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öppenvårdsinsatser vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemmaplan". Om antalet familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en
effekt på 2,2 mkr.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsen påtalar vikten av att uppnå en budget i balans.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan uppdra kommunchefen att föreslå åtgärder för att kommunstyrelsens verksamheter ska uppnå en budget i balas och att
förslag som presenteras ska medföljas av konsekvensanalyser. Ordförande finner
att kommunstyrelsen stödjer förslaget.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/69 041 KS

Tertialbokslut 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna tertialbokslut 2020 med redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr. (Årsprognos
+27,8 mkr).




Investeringar till och med april uppgår till 10,2 mkr. (Årsprognos 53,5 mkr).
Likvida medel 8,4 mkr.
Budgetavvikelsen totalt efter april är +2,4 mkr (Årsprognos +11,0 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 5 procent. Generellt brukar ett resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 139 Tertialbokslut 2020.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens påpekar att av förslaget till tertialbokslut bör det framgå att alla
långsiktiga investeringar måste vara självfinansierade.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut med redaktionella ändringarna av de styckena om finansieringen
av långsiktiga investeringar så att de stämmer överens med nuvarande finansiella
mål. Ordförande finner att kommunstyrelsens stödjer förslaget.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/109 049 KS

Överföring av överskott för verksamhet Borgholms Slott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna överföring av Borgholms slotts överskott från 2019 till 2020. Överskottet 2019 var 3 022 tkr.

Till nästkommande sammanträde önskar kommunstyrelsen en teknisk redogörelse
för hur beslutet påverkar de olika årens bokslut.
Ärendebeskrivning
Resultatet för Borgholms slott år 2019 var 3 022 tkr. En del av överskottet kan härledas till överskott från 2018. Resterande del beror på lägre personalkostnader
samt underhållskostnader än budgeterat samt högre intäkter inom konserter och
för entréavgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 136 Överföring av överskott för
verksamhet Borgholms Slott.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 136 Överföring av överskott för
verksamhet Borgholms Slott.
Konsekvensanalys
Överföring av överskott från 2019 medför att kommunens budgeterade resultat
minskar från 16,8 mkr till 13,8 mkr.
Skickas till
Borgholms slott
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/113 043 KS

Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna tilläggsbudget om 550 tkr med hänvisning till helårsprognosen i
Delårsrapport 1 (Ölands kommunalförbund § 26/20) för underskottstäckning
avseende år 2020 från medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel.

att

anvisa medel om 236 500 kronor i enlighet med fördelningsnyckel och äskad
tilläggsbudgetering, villkorat att Mörbylånga kommun godkänner tilläggsbudgetering.

att

anvisade medel belastar kommunens resultat för innevarande år.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27 konstateras att prognosen för helåret 2020 är ett negativt resultat om 550 tkr.
Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående.
En enig förbundsdirektion äskar nu tilläggsbudgetering, med hänvisning till helårsprognosen, för underskottstäckning avseende år 2020 med 550 tkr.
Av förbundsdirektionens beslut framgår att nuvarande bemanning vid stationen i Degerhamn behålls oförändrad under budgetåret 2020.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27.
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 Bilaga 4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 141 Äskande om tilläggsbudget
2020; Ölands kommunalförbund.
Bedömning
Godkänd tilläggsbudget ska tillgodoses av medlemskommunerna Borgholm och
Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel, där Borgholms kommun ska stå för
43 % av kostnaderna.
Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/150 409 KS

Handlingsplan till energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun
2019-2025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta handlingsplan till energi- och klimatstrategin.

Kommunstyrelsen beslutar
att

återrapportering av ärende Reglemente för klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med flyg (KS 2018/98) lämnas kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har beslutat en energi- och klimatstrategi. Till strategin ska ett
handlingsprogram beslutas, som ska uppdateras och utvärderas regelbundet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-05-20 § 13 Energi- och klimatstrategi för
Borgholms kommun 2019-2025.
Förslag till handlingsplan till energi- och klimatstrategin.
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till miljöoch hållbarhetsberedningens förslag.
Carl Malgerud (M) yrkar att till miljö- och hållbarhetsberedningens förslag till beslut
ska tilläggas att återrapportering av Marcel van Luijns (M) bifallna motion om klimatkompensation ska lämnas till kommunstyrelsen.
Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand återremis och i andra hand att följande punkter i handlingsplanen stryks: stycke 4:1 punkt 1 och 5; stycke 4:2 attsats 1 och 3;
och stycke 4:3 Samtliga attsatser.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: att återremittera ärendet; att skrika punkter i handlingsplanen enligt Erik Arvidssons yrkande; och miljö- och hållbarhetsberedningens förslag att föreslå kommunfullmäktige anta handlingsplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer att fatta beslut om förslag på dagens sammanträde mot Erik Arvissons yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen avser fatta
beslut om förslag på dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stödjer att fatta beslut om förslag på dagens sammanträde röstar
ja. Den som stöder Erik Arvissons återremissyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 1 nej-röster. Därmed avser kommunstyrelsen fatta beslut om förslag på dagens sammanträde.
JA – 9
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

NEJ – 1
Erik Arvidsson (SD)

Propositionsordning
Ordförande ställer miljö- och hållbarhetsberedningens förslag mot Erik Arvissons yrkande ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen stödjer miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stödjer miljö- och hållbarhetsberedningens förslag röstar ja. Den
som stöder Erik Arvissons ändringsyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 1 nej-röster. Därmed föreslås kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
JA – 9
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

NEJ – 1
Erik Arvidsson (SD)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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______________
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Dnr 2019/166 251 KS

Anvisning av medel; projektstart exploatering och försäljning av tomtfastigheter del av Böda 1:31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avsätta 350 tkr ur projektet Böda 1:31 för anläggning av väg.

att

godkänna exploateringskalkylen i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 134 anvisades 150 tkr för förrättning av kommunägda och planlagda fastigheterna, del av Böda 1:31. Förrättningen
är i slutskedet och försäljning planeras omgående genom upphandlad fastighetsmäklare. De tre tomterna på Gråteksvägen: förslag prissättning på 275 tkr per
styck
De andra sju tomterna som idag ligger på grönområdet: förslag prissättning på
325 tkr per styck.
Totalt 10 tomter om 3 100 tkr i försäljningspris.
Dock återstår anläggande av väg in till fastigheterna liksom en återvänds yta. Vägsträcka med vändplan uppskattas till 200 meter. Bedömd investering avseende röjning, anläggning och vägbelysning: 350 tkr.
Beslutsunderlag
Kartillustration över tilltänkta tomter från Lantmäteriet.
Exploateringskalkyl Projekt Böda 1:3.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 149 Finansiering av väg.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mark- och expolateringsstrategerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/255 822 KS

Återremittering; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Antagen strategi ska utgöra medskick till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommunledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm Energi AB. Efter att beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en översyn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret kompletterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet
att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal
strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget komplitterades åter en gång av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 151 med att badplatsutredningen
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hanteras. 2020-02-10 § 44 återremitterades strategin med syfte att:
-

justera ansvarig till följd av att gata/park är överfört till Borgholms kommun,
utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden,
dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjärbybadplats toaletter,
underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intressenter
att använda toaletten i Kyrkallén i Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Reviderad strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 44 Strategi för badplatser och offentliga toaletter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 135 Strategi för badplatser och offentliga toaletter
Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillvägagångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad handlingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attraktiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.
Justerandes sign
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För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna
Till följd av överförningen av verksamheten gata/park från Borgholm Energi AB till
Borgholms kommun har nu badplatsstrategin justerats.
En dialog kommer att hållas med alla de föreningar, eller liknande samt markägare
som kommer bli påverkade av strategin.
Följande text har reviderats i Strategi för badplatser och offentliga toaletter.
Kap 3.1 Målbild:
Budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens tillväxtenhet, gata/park
Kap 3.2 Målpunkter badplatser under stycket ansvar:
Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kommer det innebära ökade kostnader för kommunen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Marcel van Luijn (M) önskar att beslutet föreslås utgöra medskick till budgetberedningen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/187 109 KS

Cykelstrategi för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta cykelstrategi 2020-2025 med förtydligandet att kommunala cykelvägar
definieras som cykelvägar där kommunen har skötselansvar.

att

cykelstrategins handlingsplan antas med tre tillägg: att möjlighetheten att anlägga cykelväg ska tillsammans med Borgholm Energi AB övervägas i samband med utbyggnad VA-nätet; att cykelväg anläggs efter identifierat behov;
och att priorietera säkra cykelvägar till skolor och förskolor; och med förtydligandet att kommunala cykelvägar definieras som cykelvägar där kommunen
har skötselansvar. Handlingsplanen verkställs villkorat att kommunfullmäktige
antar cykelstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har
remissats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och
hållbarhetsberedningen och plan- och byggenheten.
Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 132 Cykelstrategi för Borgholms
kommun .
Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i
de aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen.
Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenheten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnperspektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och
dessa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Marcel van (Luijn M) yrkar att handlingsplanen delas från strategin och antas separat av kommunstyrelsens.
Justerandes sign
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Marcel van (Luijn M) yrkar att till handlingsplanen lägga att möjlighetheten att anlägga cykelväg ska tillsammans med Borgholm Energi AB övervägas i samband med
utbyggnad VA-nätet.
Tomas Zander (C) yrkar att till handlingsplanen lägga att priorietera säkra cykelvägar runt skolor och förskolor.
Marcel van Luijn (M) och Tomas Zander (C) önskar att kommunala cykelvägar tydligare definieras till där kommunen har skötselansvar.
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta handlingsplanen och strategin
separat och finner att kommunstyrelsens avser göra så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige anta cykelstrategi. Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer förslaget.
Ordförande konstaterar att ingen av yrkandena angående handlingsplanen motsäger varandra och frågar om kommunstyrelsen kan behandla samtliga yrkanden som
ett förslag och finner att kommunstyrelsens avser göra så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta cykelstrategins handlingsplan antas med tre tillägg: att möjlighetheten att möjlighetheten att anlägga cykelväg ska tillsammans med Borgholm Energi AB övervägas i samband med utbyggnad VV-nätet;
att cykelväg anläggs efter identifierat behov; att priorietera säkra cykelvägar till skolor och förskolor; och med förtydligandet att kommunala cykelvägar definieras som
cykelvägar där kommunen har skötselansvar. Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer förslaget.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsplaneraren
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/67 049 KS

Äskande av medel; Återställning av drabbade hamnar efter högvatten
och stormskador.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avsätta 235 tkr till omedelbara åtgärder för att återställa drabbade hamnar efter högvatten och stormskador. Resterande skador budgeteras för åtgärd
2021.

Förslag på kontering ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Ärendebeskrivning
Under årets första tre månader har vädrets makter satt sina spår i våra hamnar.
Kraftiga stormvindar och högvatten har orsakat skador som omedelbart måste åtgärdas för att förhindra ytterligare förfall med avsevärt högre kostnader som följd
eller att någon skadar sig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-18.
Bildbilagor på hamnskador.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 140 Äskande av medel; Återställning
av drabbade hamnar efter högvatten och stormskador.
Bedömning
Aktuella lagningar är akuta skador som måste åtgärdas innan säsong.
Konsekvensanalys
Utan åtgärd finns stor risk för personskador och ytterligare förfall.
Beräknade kostnader för omedelbara insatser:
Nabbelund: Lagning av vägen ut till piren och asfalt. Kostnad 65 tkr
Böda hamn: Grus och mindre tillfälliga lagningar i asfalt Kostnad: 40 tkr
Kårehamn: Schakt och asfalt. Kostnad:80 tkr
Stora Rör: Säkra ytterligare utras från piren och spärra av med fysiska hinder.
Kostnad 40 tkr.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/128 443 KS

Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

meddela Högby IF/Högby IP Drift AB:s att kommunen inte har för avsikt att
köpa konstgräsplanen.

att

anslå 320 tkr till verksamhet Projekt och bidrag (1010 1300) som belastar resultatet.

att

bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för konstgräsplanen perioden 20172021.

att

ersätta Högby IF med 120 tkr för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp.

Sökande har att fakturera kommunen för att beviljat bidrag och ersättning betalas
ut.
Ärendebeskrivning
Högby IF/Högby IP Drift AB erbjöd 2019-06-04 Borgholms kommun att köpa konstgräsplanen på Högby idrottsplats. Konstgräsplanen har inte hyrts ut lika mycket
som föreningen räknat med. Enligt föreningen har konstgräsplanen med tillhörande
stängsel, belysning och värmeslingor ett bokfört värde av 2100 tkr.
Högby IF föreslår att Borgholms kommun förvärvar konstgräsplanen för 1600 tkr
plus 200 tkr för moms som föreningen är återbetalningsskyldiga vid en överlåtelse.
Planen hyrs idag ut för 30-50 tkr/år vilket föreningen bedömer borde öka om verksamheten kommer in i Borgholms kommuns bokningssystem.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-03 § 53 att uppdra till kommunchefen att göra en analys av erbjudandet och återkomma med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-09 § 144
Beslutsunderlag
Erbjudande att köpa konstgräsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 144 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby.
Bedömning
Högby IF hade redan innan COVID-19-pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge.
Nu när de flesta av föreningens inkomstbringade evenemang/arrangemang ställs
in blir läget än värre.
Justerandes sign
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Det är viktigt för hela norra Öland att Högby IF kan fortsätta vara motorn i idrottsrörelsen på norra Öland. Konstgräsplanen i Högby bör även fortsättningsvis ägas av
Högby IF/Högby IP Drift AB.
Borgholms kommun kan se till att planen går att boka via det kommunala bokningssystemet.
Enligt avdelningen för juridik på Sveriges kommuner och regioner är det avgörande
för huruvida en kommun får ge bidrag till en organisation vad organisationen sysslar med. Organisationsformen är inte avgörande. Det råd de ger är att kommunen
skapar sig en bild av hur koncernen fungerar och vilken verksamhet den bedriver
och på lämpligt sätt säkerställer att kommunala bidrag går till rätt typ av verksamhet. Vad man ska se upp med är att man inte ger stöd till näringsverksamhet utan
att ha rett ut att bidraget är godtagbart kommunalrättsligt och statsstödsrättsligt.
Så här Högby IF uppbyggt enligt föreningen:
Högby IF, föreningen, har huvudstyrelse, styrka & kondition samt friidrotten aktiva.
Dessutom finns sektioner för badminton, skidor och triathlon som är passiva just
nu, men aktiveras till och från efter intresse.
Föreningen driver även Böda/Högby fotboll respektive innebandy tillsammans med
Böda IK med hälften/hälften-ansvar. Dessa har dock formellt Böda IKs organisationsnummer, men samarbetsavtal finns mellan klubbarna.
Därutöver har Högby IF ett helägt dotterbolag, Högby IP Drift AB, som äger konstgräsplanen, stugorna och Georges hus på idrottsplatsen. Bolaget sköter driften av
IP, men föreningen täcker upp förlusten med att hyra anläggningen. Bolaget kan
aldrig överlåtas till någon extern då det finns hembudsklausuler.
Det årliga driftsbidraget ska beaktas i budgetprocessen
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Marwin Johansson (KD) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta ärendet utan att föreslå kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen avser göra så.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Högby IF/Högby IP Drift AB
Ekonomi- och fastighetavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/61 104 KS

Godkännande av partistödsredovisning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna till kommunfullmäktige att besluta om utbetalning av andra delen
av partistödet till de partier som redovisat 2018 års partistöd; Centerpartiet,
Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kapitlet
9 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och
Ölandspartiet.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/33 109 KS

Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 2020-02-20, § 7, att bereda motion från
Anne Oskarsson (SD) angående hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.
Socialnämnden 2020-05-27 § 50 behandlade ärendet och föreslår att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-omsorgen
Socialnämnden 2020-05-27 § 50 Motion Anne Oskarsson SD hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.
Bedömning
Insatserna inom äldreomsorgen är behovsbedömda av en biståndhandläggar. Hur
insatserna ska utföras framgår i en genomförandeplan som är upprättad tillsammans med omsorgstagaren. I genomförandeplanen kan det till exempel framgå
önskemål om mat, kulturella traditioner och normer.
Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomföra alla uppgifter. Möjlighet till att välja juridiskt kön på utföraren vid utförandet av
uppgifter rörande intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har särskilda skäl. Det
ska inte beviljas i utförandet av serviceinsatser. Enhetschefen har beslutanderätt
att bedöma om det finns grund för att bevilja en sådan begäran.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: socialnämndens förslag att
föreslå avslå motionen; och Erik Arvidssons förslag att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer socialnämndens förslag mot Erik Arvissons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller stödjer socialnämndens förslag.
Omröstning
Justerandes sign
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Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stödjer socialnämndens förslag röstar ja. Den som stöder Erik Arvissons yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 1 nej-röster. Därmed bifalls förslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige avslå motionen.
JA – 9
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

NEJ – 1
Erik Arvidsson (SD)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/32 109 KS

Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå motionen eftersom existerande avgift anses skälig i och med att den ingår i maxtaxan.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 2020-02-20, § 6, att bereda motion från
Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.
Socialnämnden 2020-05-27 § 49 behandlade ärendet och föreslår att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.
Socialnämnden 2020-05-27 § 49 Motion Anne Oskarsson SD om gratis trygghetslarm
Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är
2125 kr per månad.
Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem
emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift
för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar
inget för besöket som föranleds av ett larm.
Kommunstyrelsen anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.
Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 800 tkr per år.
Intäkterna för densamma är 517 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 65 %.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD), Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Marwin Johansson (KD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Lars Ljung (S) yrkar bifall till bifall till socialnämndens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Justerandes sign
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Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: socialnämndens förslag att
föreslå avslå motionen; och Erik Arvidssons med fleras förslag att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer socialnämndens förslag mot Erik Arvissons med fleras yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller stödjer socialnämndens förslag.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stödjer socialnämndens förslag röstar ja. Den som stöder Erik Arvissons med fleras yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 4 nej-röster. Därmed bifalls förslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige avslå motionen.
JA – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

NEJ – 4
Erik Arvidsson (SD)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Carl Malgerud (M) och Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 14, Motion (SD) Gratis trygghetslarm

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen.

Socialnämnden föreslår att avslå motionen, bl a med motiveringen att de äldre
som har råd ska betala för trygghetslarm. Vi undrar varför detta resonemang
används när det gäller trygghetslarm och inte t ex kulturskolans avgifter eller
sommarbusskortet.
Majoriteten har gjort det ”gratis” (skattefinansierat) för ungdomar att åka buss
under sommarlovet. Majoriteten vill även göra det ”gratis” att ta del av
kulturskolans kursutbud. Här tittar man inte på föräldrarnas betalningsförmåga.
Varför då inte ”bjuda på” trygghetslarm, som ändå begränsas av att åtgärden är
biståndsbedömd, d v s endast beviljas dem som har ett behov?
Med tanke på Borgholms kommuns uttalade ambition att ha Sveriges bästa
äldreomsorg hade vi förväntat oss att även ett avgiftsfritt trygghetslarm skulle
prioriteras, men så blev det inte.
Därför yrkade vi bifall till denna motion.

Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)
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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).
______________

Justerandes sign
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-06-16

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2020-05-16 - 2020-06-15

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
2020.1241

U

2020-05-20

Tillstånd- Grävning sker på cykelbana på enskild Julia Hallstensson
väg 1-100 2020-05-12--2021-12-31
20200017/IP-only networks

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1242

U

Ny kommunjägare- utse Örjan Petersson till
kommunjägare

Ilko Corkovic

2020-05-20
KS 2020/9

Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 103 godkänner DELEGERINGSBESLUT
redovisning av delegationsbeslut och lägger den
tillsammans med inkomna meddelanden till
handlingarna
Delegation KSO 2020

2020.1260

U

2020-05-25

Tillstånd- Grävning sker på enskild väg vid
Äleklintatäkten 1:1 2020-05-12--2021-12-31

Julia Hallstensson

20200018/IP-Networks

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1261

U

2020-05-25

Tillstånd- Grävning sker på enskilda vägar vid
Kårehamn 2:7, Palmelund 4:1 och Knäppinge
7:1 2020-05-12--2021-12-31

Julia Hallstensson

20200019/IP-Only Networks AB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1267

U

Pingstförsamlingen- Tillstyrkt ansökan om
offentlig tillställning på söndagar melllan den
2020-06-28--2020-08-09

2020-05-26

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-26 Skickat till polisen/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1269

2020-05-26

U

Pingstförsamlingen- tillstyrkt ansökan för sång
Anders Magnusson
och musikgudtjänst Söndagar 2020-06-28--2020
-08-09 kl.18.00-19.30 (förberedelser from 17.30)
Yttrande
Sidan 1 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2020/6

2020-05-26 Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1284

U

Beviljad ansökan om transporttillstånd från
Magdalena Widell
Växjö till Borgholm 2020-05-27 10:45 -2020-0629 24:00

2020-05-27
KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1289

U

Glasskopan - tillstyrkt ansökan om uteservering Anders Magnusson
för perioden 2020-06-13-2020-08-25

2020-05-28

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-28- Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1370

U

2020-06-01

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
gågatuperoiod på Storgatan, Borgholm;
beslutade den 8 oktober 2019.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Storgatan i Borgholm, delen SlottsgatanHamnvägen, ska vara gågata under tiden 1:a
juni 2020±31:a
augusti 2020.
2 § Andra motordrivna fordon än blåljus, fordon
för samhällsservice samt hjälpmedel för
rörelsehindrade
får inte föras på gågatan.
3 § På gågatan får cyklar endast föras ledande.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2020
00.00 och upphör att gälla den 31 augusti 2020
24.00.
Detta beslut är taget på delegation den 8
oktober 2019.
0885 2020:30

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1371

2020-06-01

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
gångfartsområde på Hamnvägen, Borgholm;
beslutade den 1 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Hamnvägen i Borgholm, delen
Badhusgatan- Norra Långgatan, ska vara
gångfartsområde under tiden
1:a juni 2020±31:a augusti 2020.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2020
och upphör att gälla den 31 augusti 2020.
Detta beslut är taget på delegation den 1 juni
2020.
0885 2020:31

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter
Sidan 2 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1480

U

2020-06-08

Tillstånd-Grävning sker vid Östra Sand,
Bredsättra 2020-05-18-2020-07-31

Julia Hallstensson

20200022/E-on

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1481

U

2020-06-08

Tillstånd- Grävning sker på Hamngatan 2 i
Sandvik 2020-05-25-2020-06-19

Julia Hallstensson

20200023/ BEAB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1482

U

2020-06-08

Tillstånd- Grävning sker på GC- BadhusgatanÖstra Kyrkogatan 10B - 10B .

Julia Hallstensson

20200024/ BEAB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1484

U

Totalförsvar Öland- Ingen erinran mot ansökan Anders Magnusson
Totalförsvarsdag Öland, Hamnområdet Stora
Rör, Borgholms kommun,
2020-09-25--2020-09-27 (inkl. förberedelser och
avveckling) evenemang
2020-09-26,

2020-06-09

Yttrande

KS 2020/15

2020-06-09 Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.1486

U

Ölands bank- tillstyrkt ansökan för gatupratare
för perioden 2020-04-01--2021-03-31

2020-06-09

Yttrande

KS 2020/6

2020-06-09- Skickat till polisen /Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
212828

K

Kommunjägare-förnya Klas-Uno Nilssons
uppdrag som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212829

K

Kommunjägare-förnya Jan Frimans uppdrag
som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212830

K

Kommunjägare- fönya Rune Karlssos uppdrag
som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 3 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Delegation KSO 2020
212831

K

Kommunjägare- fönya Kjell Anderssos uppdrag
som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212832

K

Kommunjägare- fönya Mikael Lundgren uppdrag Ilko Corkovic
som kommunal skyddsjägare

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212833

K

Kommunjägare- fönya Rikard Johanssons
uppdrag som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

2020.1496

U

Delegationsbeslut - avropsanmälan
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning
2018
Att Borgholms kommun beslutar att anmäla
avrop på Järnhandelsvaror inklusive
skyddsutrustning 201

Jens Odevall

2020-06-12
KS 2020/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2020.1497

U

Delegationsbeslut - avropsanmälan Elenergi
2017 DIS
Att Borgholms kommun beslutar att anmäla
avrop på Elenergi 2017

Jens Odevall

2020-06-12
KS 2020/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2020.1498

U

Delegationsbeslut - avropsanmälan Ljuskällor
2018. Att Borgholms kommun beslutar att
anmäla avrop på Ljuskällor 2018

Magdalena Widell

2020-06-12
KS 2020/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2020.1499

U

Delegationsbeslut - Omsättning lån
Borgholms kommun beslutar omsätta lån till
rörlig ränta.

Ilko Corkovic

2020-06-12
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212914

K

Restaurang Sinus- ingen erinran mot ansökan

Anders Magnusson

2020-06-15
Sidan 4 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2020/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnade av allmän plats

2020.1540

U

2020-06-15

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Borgholm, Borgholms
kommun;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerat område i Borgholm ska vara
tättbebyggt område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:33

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1541

U

2020-06-15

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Köpingsvik, Borgholm;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerat område i Köpingsvik ska vara
tättbebyggt område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:34

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1542

U

2020-06-15

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Löttorp, Borgholm;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Följande område i Löttorp ska vara tättbebyggt
område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:35

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1543

2020-06-15

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Rälla, Borgholm;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerat område i Rälla ska vara tättbebyggt
område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:32

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-06-16

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2020-05-16 - 2020-06-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1240

I

Ölands Motorklubb- Onsdagsträffarna inställda
20200617 - 20200819.

2020-05-19

tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/15

KS meddelande

Magdalena Widell

INFORMATION

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.1242

U

Ny kommunjägare- utse Örjan Petersson till
kommunjägare

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 103 godkänner
redovisning av delegationsbeslut och lägger den
tillsammans med inkomna meddelanden till
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2020-05-20
KS 2020/9

Delegation KSO 2020
2020.1246

I

2020-05-20

2020.1258

Sveriges Kommuner och Regioner

I

2020-05-25

2020.1263

Beloppsjusteringar i avtal om
Magdalena Widell
försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar | Viktig information från
SKR, cirkulär 20:26
KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll Överförmyndarnämnd 14maj 2020

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Underrättelse om avslutad förrättning gällande
avstyckning från Osten 1

Magdalena Widell

2020-05-25

Lantmäteriet

KS 2020/29

KS meddelande

UNDERRÄTTELSE

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande
av tomträtt
2020.1264

U

Bekräftelse av ansökan gällande ärende
anläggningsåtgärd Borgholm Äpplreum 5:46 m.fl

2020-05-26

Fastighetsbyrån

KS 2019/224

KS meddelande

Magdalena Widell

BEKRÄFTELSE

Sidan 1 av 6
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Fastighetsförsäljning kommunala tomter
2020.1265

I

Bekräftelse om ansökan gällande avstyckning
Borgholm 11:1, Detaljplan Nydala

2020-05-18

Lantmäteriet

KS 2019/4

KS meddelande

Magdalena Widell

BEKRÄFTELSE

Markfrågor 2019
2020.1288

I

Rapport utvärdering organisationsförändringar
Borgholms kommun maj 2020

2020-05-27

PWC

KS 2016/151

KS meddelande

Magdalena Widell

RAPPORT

Organisationsöversyn
2020.1340

I

2020-05-28

Kommunförbundets styrelsemöte 14 maj
Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

2020.1343

Magdalena Widell

I

PROTOKOLL

Skrivelse med synpunkter om träningsveckan på Magdalena Widell
Böda Sand och spridningen av corona

2020-05-29
KS meddelande
2020.1344

I

2020-05-29

2020.1346

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Meddelande från styrelsen - SKR:s
sammanträdesplan för 2021

Magdalena Widell

SKR

I

2020-05-29

2020.1349

Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och
Magdalena Widell
sjukvård för att förstärka bemanningen med
anledning av coronapandemin | Viktig information
från SKR (cirkulär 20:27)
Sveriges Kommuner och Regioner

2020-05-29

2020.1347

SKRIVELSE

KS meddelande

INFORMATION

Skrivelse angående hastighet på kustvägen på
norra Öland, ställd till länstyrelsen med kopia till
kommunen

Magdalena Widell

Kim Teleman

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Till samtliga kommun- och regionstyrelser

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den
29 maj 2020 beslutat om Förbundsavgift år 2021
till Sveriges Kommuner och Regioner, se bilaga.

2020-05-29

SKR
Sidan 2 av 6

39
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1364

I

2020-06-01

2020.1365

I

I

Magdalena Widell

KS meddelande

INFORMATION

Omedelbart justerat protokoll från
Hjälpmedelsnämndens sammanträde 29 maj
2020

Magdalena Widell

KS meddelande

PROTOKOLL

Skrivelse med svar från länstyrelsen om
Cykelleden utmed den västra kusten på norra
Öland till kommunen för kännedom

Magdalena Widell

Kim Teleman

I

2020-06-03

2020.1379

Distribution av Nationell vägledning för
vädervarningar ±Samhällsaktörernas arbete ±
Upplaga1

Hjälpmedelsnämnden

2020-06-02

2020.1376

INFORMATION

SMHI

2020-06-01

2020.1373

KS meddelande

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Protokoll Länsberedning för regionala
utvecklingsfrågor 2020-05-20

Magdalena Widell

Region Kalmar

I

2020-06-03

KS meddelande

PROTOKOLL

Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens
sammanträde 29 maj 2020

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden
KS meddelande

2020.1381

I

PROTOKOLL

Yttrande och tillstyrkan av vägplan för
Magdalena Widell
ombyggnad av väg 136 Ottenby - Borgholm,
delen Rälla - Ekerum, Borgholms kommun
Trafikverket Region Syd har 2020-05-07 begärt
Länsstyrelsens yttrande och tillstyrkan.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen tillstyrker Trafikverket Region Syds
förslag till vägplan.

2020-06-03

Länsstyrelsen

KS 2015/187

KS meddelande

YTTRANDE

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2020.1465
2020-06-05

I

Årsstämmoprotokoll Föreningen Energikontor
Sydost 2020-05-29

Magdalena Widell

Energikontor Sydost AB
KS meddelande

PROTOKOLL
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1469

I

Mail till Chatrin Lilja och Erik SjögrenMagdalena Widell
Hej,
Med stor förvåning och besvikelse får vi
yterliggare ett exempel på begräsningen av
servicen på landsbygden.
En så stor förändring i samhällsviktiga funktioner
borde diskuterats med oss i kommunen.
Borttagandet av ombudsservicen slår hårt mot
norra Öland med tanke på demografi och
begränsade kollektivtrafik.
Vi vill träffa representanter för ert företag så fort
det går för att diskutera denna fråga. Återkom
gärna med några förslag på datum för vårt möte.
Vänliga hälsningar

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0485-88020
Mobil: 070-6064045

2020-06-08

Ilko Corkovic
KS meddelande

2020.1487

I

UTGÅENDE SKRIVELSE

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 3557 Magdalena Widell
-19 gällande Kommunfullmäktiges beslut den 17
april 2019 §138. Förvaltningsrätten bifaller
överklagandet och upphäver kommunfullmäktiges
beslut den 17 juni 2019, § 138 andra att-satsen.

2020-06-09

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1491

I

2020-06-11

2020.1492

Tillsyn av Lions Club, Borgholm.
Magdalena Widell
Elsäkerhetsverket meddelar att ärendet avslutas.
Elsäkerhetsverket har som ett led i sin tillsyn
enligt 37 och 38 §§ elsäkerhetslagen (2016:732)
genomfört en inspektion den 26juni 2019 vid
Lions Club (i fortsättningen Lions), Borgholm,
organisationsnummer 802413-9035. Tillsynen
genomfördes med anledning av att
Elsäkerhetsverket genomför riktade tillsyner mot
ambulerande verksamhet för att se hur
elsäkerheten upprätthålls.
Vid tillsynsbesöket deltog från Lions, Lars-Erik
Forsberg och från Elkedjan Hans Stark
(Auktorisation AL) samt undertecknad.
Inspektionen genomfördes som en okulär
stickprovsvis kontroll av elanläggningen vid
Borgholms Marknad för hur eller på vilket sätt
ellagstiftningens krav uppfylls. Elanläggningen
finns eller fanns placerad i Borgholm
(Kvarnmarken) intill värmekraftverket i Borgholm,
Borgholm kommun, Kalmar län med
fastighetsbeteckning Borgholm 11: 1.
I samband med inspektionen informerades om
innehållet i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen
(2016:732) samt om Elsäkerhetsverkets
föreskrifter och allmänna råd om innehavarens
kontroll av elektriska starkströmsanläggning och
elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3 jämte
ändringar).
Elsäkerhetsverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Svar underskrivet av statsrådet Lena Micko
Skrivelse från Borgholms kommun om
nödvändigheten av omgående stödinsatser för
besöksnäringen

Magdalena Widell

2020-06-12

Finansdepartementet Civilministern

KS 2020/9

KS meddelande

SKRIVELSE

Delegation KSO 2020
2020.1493

I

Till Ilko CorkovicMagdalena Widell
Varmt tack för din snabba reaktion på
Apoteksgruppens korkade idé om att stoppa
leveranser av läkemedel norrut.
Min fru, Annika, och jag bor i Byxelkrok sedan
snart 20 år. Annika behöver regelbundet medicin,
som vi hämtat ut ICA häruppe. Tanken att vi
skulle behöva åka bil (miljöaspekt dessutom!) till
Borgholm för att kvittera ut en burk är absurd. Jag
är snart 79 och min fru snart 76...
Skulle kunna argumentera mer, men vet att du
förstår.
Tack än en gång för ditt engagemang!!
Bästa hälsningar o trevlig helg!!

2020-06-12

Bo Nilsson
Sidan 5 av 6
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I/U/K Beskrivning
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande
2020.1494

I

2020-06-12

Inbjudan från klimatkommissionens ordförande
Magdalena Widell
Ilko Corkovic
Den 7-8 oktober 2020 samlas många av landets
biogasaktörer i Kalmar för konferensen Biogas
2020±Guldruschen. Vid denna tillställning vill vi
ta chansen att visa upp länets ambitiösa arbete
för fossilfria samhällsbetalda transporter. Därför
bjuder vi in samtliga deltagare i Klimatsamverkan
Kalmar län till att delta i en transportutmaning,
med lansering på Guldruschen den 8 oktober
2020.
Vi återkommer inom några veckor med mer
detaljerad information.
Region Kalmar
KS meddelande

2020.1495

I

2020-06-12

2020.1534

I

2020-06-15

Skrivelse från PRO Ölands Norra om
Magdalena Widell
Apoteksgruppen har beslut att stoppa leverans av
medicin till ICA-butikerna till norra Öland.
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-09
§ 139 Tertialbokslut 2020
§ 140 Äskande av medel; Återställning av drabbade hamnar efter
högvatten och stormskador.
§ 141 Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund
§ 142 Trafiknämnden; Lokala trafikföreskrifter för Rälla, Löttorp, Köpingsvik
och Borgholm
§ 143 Ansökan om bidrag till byggnadsvård; Gamla skolan i Köpingsvik
§ 144 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby (kontering av
förslaget saknas)
§ 145 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 146 Personalutskottet; Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare
§ 147 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
och styrgruppen
§ 148 Återrapportering av uppdrag; avtalet med Kalmarsunds
gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI
§ 149 Finansiering av väg
2020-06-03
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138

Bidrag till företagarföreningen "Ölands stenrike" för marknadsföring
Cykelstrategi för Borgholms kommun
Sommarlovsaktiviteter 2020
Lokala trafikföreskrifter; Tättbebyggt område Rälla, Löttorp,
Köpingsvik och Borgholm
Strategi för badplatser och offentliga toaletter
Överföring av överskott för verksamhet Borgholms Slott
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och
byggnadsnämnden
Samtal om utvecklingsarbete med regionala utvecklingsrådet

2020-05-27
§127
§ 128
§ 129
§ 130

Skrivelse med önskemål om en 11-manna fotbollsplan i Mejeriviken
Ansökan om bidrag till Folkan i Borgholm
Föreningsbidrag; Röda korset Högby-Källa
Ansökan om coronastöd för att byta och förnya hägn för alpackor

Kultur- och fritidsutskottet
2020-05-27
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Borgholms kommuns kulturpris 2019
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2020 (redan godkända)
Verksamhetsbidrag till nya kulturföreningar 2020
Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd
Fördelning av extra bidrag till föreningar som hyr ut lokaler
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Borgholm Energi AB
2020-05-28
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40

Styrelsemötets öppnande
Föregående protokoll
Konstituerande sammanträde
VD informerar maj 2020
Ekonomisk uppföljning 2020 april
Personalärenden 2020 maj
Strömgården brandlarm
Försäljning av Resedan 11
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Beslut från kommunen april-maj 2020

2020-05-20- Årsstämma
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§ 8a
§ 8b
räkn
§ 8c
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansingen
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2019
Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorsersättare när så ska ske
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas

Borgholm Energi Elnät AB
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Styrelsemötets öppnande
Föregående protokoll
Konstituerande sammanträde
Ekonomisk uppföljning 2020 maj
Elmätare och mätinsamlingssystem

2020-05-20 Årsstämma
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernbalansräkning
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§8a
§8b
§8c
§9
§10
§11
§12
§13
§14

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2019
Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorsersättare när så ska ske
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Anmälan av ägarrepresentant i dotterbolag
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas

-----------------------------------------------------------------
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-23

119

§ 119

Information från ekonomi- och fastighetschef
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen och fastighetsstrateg Kristian Kijewski 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

