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§ 120

Information från ekonomi- och fastighetsavdelningen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Tillförordnad ekonomichef 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 för-
säkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp.

______________
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§ 121                                    Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

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

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:

- Under sommaren har underhållet av kommunen lyckats vara effektivt nog för att
gata/park-verksamheten kunnat håll nere antalet akututryckningar för att åtgärda
felanmälningar.

- Kommunen har i fyra veckor under högsäsongen haft väktare som patrullerat all-
männa platser i kommunen. Syftet har framförallt varit att agera besöksvärdar
och uppmanat allmänheten att hålla avstånd till varandra.

- Trängselreglerna som gäller serveringsställen till följd av pågående pandemi
(COVID-19) har inte lett till att någon verksamhet i kommunen har fått stänga sin
verksamhet under högsäsongen.

- Kommunens verksamheter har inte haft någon påkommen smitta sedan juni. Lä-
get bedöms vara stabilt. Kommunen har i dagsläget tillräckligt med skyddsutrust-
ning.

- Statsbidrag för ökade kostnader inom äldreomsorg och omsorg för personer
med funktionsnedsättning kommer att sökas i augusti. Sammanställning av utgif-
ter pågår.

- Kommun har en befolkning på 10893 den 2020-08-24 jämfört med 10856 2019-
11-01. Dessutom ökar antalet bygglovsansökningar och kommunens försäljning
av fastigheter har haft många intressenter och de flesta har sålts. Kommunen
planerar kommunikationssatsning i höst i syfte att få folk att flytta hit.

- Angående fastigheter:
 Projekt nybyggnation Åkerboskolan – Förfrågningsunderlaget håller på att

färdigställas. Styrgruppen inväntar också reviderad tidsplan och indikativ
kostnadsbild.

 Upphandling pågår av två nya avdelningar invid Skogsbrynet.
 Nytt särskilt boende på Ekbacka – Förvaltningen arbetar vidare med ären-

det i väntan på avgörande i förvaltningsrätten på det överklagade inrikt-
ningsbeslutet.

 Planeringen av LSS-boende och hyresrätter på Resedan fortsätter.
 Ombyggnationen av Ekbacklokaler som är avsedda för extern hyresgäst är

snart färdiga.
 Kommunen ska möta lokala pensionärsorganisationer för att diskutera de-

ras lokalbehov.
- Angående personalärenden:
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 Från och med 2020-08-01 har kommunen en tillförordnad ekonomichef ef-
tersom ordinarie ekonomichef tjänstgör som tillförordnad socialchef.

 Rekrytering av bygglovschef och plansamordnare fortgår.
 HR-chefen kommer att sluta sin tjänst till årsskiftet. Rekryteringsprocessen

för ny HR-chef har inletts.
 Kompetensförsörjningsplaner tas fram tillsammans med förvaltningarna.
 Löneöversyn har förskjutits då parternas avtal inte till fullo är klara.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat nytt gemensamt ägardirektiv och
reviderade bolagsordningar på remiss till Borgholm Energi AB och Borgholm
Energi Elnät AB.

- Budgetprocessen inleds i september. Den kommer att vara anpassad efter Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer och beslut om rambudget förväntas kun-
na tas i november istället för juni, som vanliga år. Förlag på nya kommunfullmäk-
tigemål kommer att vara baserade på de globala målen för hållbar utveckling
(Agenda 2030).

______________
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§ 122 Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning juli 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen och redovisningen av effekter av COVID-19 juli till 

handlingarna.

att efterfråga en djupare redogörelse för de ökade personalkostnaderna i nästa 
budgetuppföljning. 

att efterfråga en uppföljning av presentkorten som delades ut till kommunanställ-
da våren 2020.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter juli 2020.

 Resultatet för kommunen är +19,3 mkr. (Årsprognos +33,1 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +6,6 mkr. (Årsprognos +19,3 mkr)
 Likvida medel +25,8 mkr. 
 Investeringar 32,0 mkr. (Årsprognos 52,2 mkr)

Till sammaträdet har det lämnats en kortare presentation av Borgholms slotts eko-
miska ramar. 

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen juli 2020. 
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen juli 2020.
Effekter av COVID-19 för kommunen juli 2020.
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.

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

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1 800 tkr.

Det pågår en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgär-
der. Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla va-
kanta tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommu-
nen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen och det 
pågår en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera sä-
songsvariationen och bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en bud-
get i balans.
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Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kom-
mer att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jäm-
fört med budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge ef-
fekt under 2021 och framåt.

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen kommer föreslå utbildningsnämnden att äska tilläggsbud-
get för delar av den ökade kostnaden för skolskjuts som beror på skoltaxi upphand-
lingen.

En mer djupgående analys gällande prognos och åtgärder för resterande del av 
året kommer att göras i samband med delårsbokslutet per augusti.

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5 400 tkr.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmate-
rial.

Försörjningsstödskostnader beräknas kunna minska med tio procent, vilket mot-
svarar 550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler in-
divider kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete.

För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för pla-
ceringar arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öp-
penvårdsinsatser vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemma-
plan". Om antalet familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en 
effekt på 2 200 tkr.

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetsavdelningen presenterar budgetuppföljning för juli 2020 och 
redovisningen av effekter av COVID-19.

Ordförande vill framhäva att kommunen inte fått ut byggenhetens debitering i den 
vanliga omfattningen. Detta är en följd av de höga sjuktalen inom den administrativa 
avdelningen. Trots detta är det av vikt att debiteringar påskyndas.

Skickas till
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 123 Dnr 2019/69 041 KS

Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader - kommunstyrelsens 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att  ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 tkr.
att resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom föreslagna åt-

gärder. 

Begäran om tilläggsbudget  tkr

Avskrivningar 2 565

Åtgärder COVID-19 1 600

Rivning Skogsbryet 612

Ökade livsmedelskostnader 500

Gata/park kvarstående efter effektivisering-
ar

1 712

Summa 6 989

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att fö-
reslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys 
till alla förslag som presenteras.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tkr till och med juli, års-
prognosen är -7 100 tkr.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tkr) Åtgärd

Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning ÖKF 2019 -60 Åtgärder inom förvaltningen
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Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige 
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-243 Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-442 Åtgärder inom förvaltningen

Gata/park (obudgeterade 
poster)

-3 500 Åtgärder inom förvaltningen 
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra 
anslag

 Summa -10 534  

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-
nader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, ga-
ta/park och hamnar.

Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tkr. Pro-
gnosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av covid-
19 för mer information). 

Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för 
konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tkr för elljus-
spåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen med 160 tkr under 
2020 och resterande del under 2021. 

Ersättning ÖKF 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram

Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-
se beslut § 212 negativt med 420 tkr. Kostnaden för rivningen har ökat med 192 tkr i 
och med asbest.

Stormskador hamnar
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Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-
das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tkr till återställande 
akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgete-
rad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostnaderna hanteras inom för-
valtningens ram.

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tkr. Vakan-
ta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åtgärder mot-
svarande 1 800 tkr. Vidare finns högre kostnader än budgeterat på drift och fortsatt 
genomlysning av verksamheten fortgår under året.

Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-
naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för 
gatubelysning i kommunen.

Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på 
livsmedel. 

Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i 
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tkr 
per enhet. 

Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-
kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:

Åtgärder  tkr

Vakant nämndssekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enl budget) 200

Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700

Bemanning kostenheten 130

Summa 3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-
nisation.

10



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 123

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom 
ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.

Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier. 

Intrångsersättning LST 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 160 Tilläggsbudget för oförutsedda 
kostnader - kommunstyrelsens 2020.

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 mkr. Vid beslut om 
tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7 000 tkr uppgår kommunens resultat till 6 
800 tkr för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens 
underskott 7 000 tkr. Någon realistisk möjlighet att ytterligare, utöver de ovan be-
skrivna åtgärderna (3 800 tkr), skära på kostnaderna eller höja intäkterna innevaran-
de budgetår saknas. Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektivise-
ringar med drygt 1 500 tkr utöver redan beslutade omprioriteringar. Samtliga vakan-
ser försöker kommunen i möjligaste mån skjuta på tillsättningar och pröva andra lös-
ningar för. Däremot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom 
koncernen vilket kan ge effekt under 2021.

Gata/park och kost måste framöver erhålla en realistisk budget för att fullgöra sin 
uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många saknat 
ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verksam-
heter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.

Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut.

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

Skickas till
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Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 

______________
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§ 124 Dnr 2020/138 004 KS

Ansvarsfrihet 2019, Sydarkivera

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmktige
att bevilja Kommunalförbundet Sydarkivera 2019 ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera har skickat förbundets årsredovisning för 2019 i 
enlighet med förbundsordningen. Förbundet har skickat årsredovisningen tillsam-
mans med granskningsrapport och revisionsberättelse. Medlemskommunernas re-
spektive kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för förbundet i sin hel-
het.

Beslutsunderlag
Sydarkivera Förbundsfullmäktige 2020-06-12 § 1 Årsredovisning 2019.
Revisionsberättelse 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Granskning av årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 164 Ansvarsfrihet 2019, Sydarkive-
ra.

Bedömning
Av revisionsberättelsen framgår bland annat:

- Förbundets revisorer bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkive-
ra i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

- Förbundets revisorer bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Förbundets revisorer bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Förbundets revisorer bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige upp-
ställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning av den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

- Förbundets revisorer tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunalförbundet Sydarkivera

______________
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§ 125 Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt följande: 

”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har 
rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrappor-
terade timmar med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsin-
komst inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat 
belopp: SGI/1980 = ersättning/timme. Maximalt kan antalet ersättningsberät-
tigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 kronor per dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. 
Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar 
= maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal 
kronor.”

att laghänvisningarna ersätts med nya kommunallagens SFS 2017:725. 

att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår.
- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden byts mot ordföranden i miljö- 

och byggnadsnämnden.
att uppdra till fullmäktiges ordförande att tillsammans med en representant från 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige att göra en översyn av 
kommunens arvodes- och ersättningsregler och gör en översyn av den poli-
tiska organisationen inför nästa mandatperiod. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kom-
munchefen att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera 
dessa med gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige och att utreda 
möjligheten inkluderat kostnader och lämplig lokal att förlägga kommunfullmäktiges 
sammanträde på dagtid.

Beslutsunderlag
Arvode och ersättningsbestämmelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 256 Översyn av arvodesreglemen-
te.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 23 Översyn av arvodesreglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 58 Översyn av arvodesreglemente.
Tjänsteskrivelse 2020-07-03.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Kommunens ersättningsbestämmelser vad gäller ersättning för förlorad arbetsin-
komst avviker från kommunallagens regler. Detta då dels samtliga förtroendevalda 
har rätt enligt KL 4:12 skälig förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner 
(främst reseersättning och barntillsyn) när de fullgör sina uppdrag. Vad gäller arvo-
de regleras detta i KL 4:16 att fullmäktige får besluta om arvode ska utgå. I så fall 
gäller att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

I kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser står i § 3 att ”förtroendevalda 
som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900). Den del av arvodet som utgår för in-
läsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen”. Under § 10 stadgas vidare att 
”i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det be-
lopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.”

Att sammanblanda arvode som kommunen får lova att besluta om med ersättning 
för förlorad arbetsinkost som kommunen ska besluta om är direkt felaktigt. Därför 
föreslås att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt ett 
av följande sätt: 

Alt 1. (samma som Mörbylånga kommun)
”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har rätt till ersätt-
ning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrapporterade timmar med 
maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas enligt 
ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: SGI/1980 = ersättning/tim-
me. Maximalt kan antalet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 
kronor per dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.”

Alt 2. (knyta det till arvodet för kommunstyrelsens ordförande)
”Förtroendevald som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40%), har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår genom av arbetsgivaren styrkt löneav-
drag. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vil-
ket belopp, t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en ersättning be-
räknad på grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.

Det högsta beloppet per timme som kommunen utger ersättning för beräknas uti-
från följande formel; 0,75 x årsarvodet för en riksdagsledamot/12 månader/165 tim-
mar = maximal timersättning (311 kronor per timme för år 2020). Maximalt kan an-
talet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (2 488 kronor per dag för år 
2020)”

Detta alternativ utgår från samma principer som de fasta arvodena i kommunen är 
beräknade efter och högsta ersättningsnivån är densamma som för kommunstyrel-
sens ordförande, vilken är satt till 75 % av riksdagsmannalön. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jämförelse med andra kommuner  
I Mörbylånga utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst för faktisk och styrkt förlo-
rad arbetsinkomst. Förtroendevald som har partiell tjänstledighet från ordinarie ar-
bete har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrap-
porterade timmar med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst 
inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: 
SGI/1980 = ersättning/timme. Ersättningen får inte överstiga 1 920 kronor per dag. 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.

I Kalmar utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst emligt intyg av styrkt inkomst-
förlust. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av för-
lorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad ar-
betsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. 
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 8 timmar per dag. Det 
högsta belopp som kan utgå per timme år 2019 är 214 kronor per timme (=timarvo-
det vid sammanträden).

I Mönsterås utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst med styrkt inkomstförlust. 
Kan detta inte uppvisas utgår schablonberäknat belopp, till exempel fria yrkesutö-
vare eller egna företagare med sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar = Ersätt-
ning/timme. 165 timmar.

Övriga justeringar
Samtidigt föreslås att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår då denna funktion numer finns i en 
gemensam nämnd och att kommunens ledamot i nämnden uppbär arvode och 
får ersättningar enligt kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser.

- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som utgått byts mot ordföranden i mil-
jö- och byggnadsnämnden. 

Vad gäller laghänvisningar byts dessa mot den nya kommunallagens SFS 
2017:725. 

Vad gäller bestämmelserna i övrigt så bör fullmäktige överväga om att göra en 
översyn inför nästa mandatperiod. Detta då kommunens arvoden och ersättningar i 
övrigt inte är helt enkla att tolka och nivåerna inte fullt ut främjar den lokala demo-
kratin.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad gäller frågan om att förlägga fullmäktigesammanträdena till dagtid så finns 
tingssalen tillgänglig om den bokas. Ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst 
kommer att tillkomma om reglerna för förlorad arbetsinkomst görs om. I övrigt så 
tillkommer inga kostnader. Om fullmäktige skulle ha sina möten från klockan 13 så 
skulle cirka 4 timmars ersättning för förlorad arbetsinkost utgå med högst 311 kro-
nor per timme och ledamot. Om 10 ledamöter begär ersättning för 10 möten per år 
uppgår ersättningen till cirka 125 000 kronor per år. Till detta tillkommer sociala av-
gifter om 31,42% av ersättningen. Den totala kostnaden för kommunen uppgår då 
till cirka 165 tkr.

Konsekvensanalys
Om de föreslagna ändringarna vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst in-
förts 2019, under förutsättning att inte fler skulle begärt ersättning, hade kommu-
nens kostnader ökat med maximalt 35 tkr. Ytterligare en förutsättning till beräkning-
en är att samtliga som begärde ersättning hade rätt till maximal ersättning.

Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar att lägga till fjärde att-satsen lägga ”och gör en översyn av den 
politiska organisationen” efter ” ersättningsregler”.

Erik Arvidsson (SD), Marcel van Luijn (M), Ulrika Lindh (C) och Sara Kånåhols (V) 
yrkar bifall till samtliga att-satser med Lars Ljungs tillägg under fjärde att-satsen. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag 
till beslut med Lars Ljungs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens gör så. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2019/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av trygghetsbo-
ende på f d Solkattentomten i Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då arbetet redan pågår för att eventuellt förvärva 

fastigheten.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-17

- att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att förvärva den aktu-
ella marken och där uppföra ett trygghetsboende. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 176 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11 § 157 Motion (Per Lublin ÖP) - mark-
förvärv och uppförande av trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm

Bedömning
I Borgholm finns idag ett par olika alternativ som erbjuder boendeformer som mot-
svarar ungefär formerna för trygghetsboende. I Resedan-området har privat entre-
prenör uppfört seniorboende/trygghetsboende (BOSAM) och i närområdet har Bo-
vieran byggt boende för +55. Sedan tidigare finns bostadsrätter i Resedan för +55. 
Däremot saknas precis som Lublin skriver möjlighet för de som inte har ekonomi 
att lägga en insats (även om BOSAM:s har en låg fast insats). Med tanke på vår 
demografi som bedöms behovet av trygghetsboende utan insats i centrala Borg-
holm som stort. Ett altenativ till att kommunen bygger och förvaltar trygghetsboen-
de är att den privata marknaden gör det. 

Det finns flera centralt belägna fastigheter där ett trygghetsboende skulle kunna 
vara lämpligt att uppföra, varav aktuella fastigheter kan vara ett alternativ. Kommu-
nen har sedan flera år fört dialog med aktuella fastighetsägare för att utröna intres-
set av att sälja eller förädla fastigheterna som har ett mycket centralt och bra läge i 
Borgholm. Det vill säga intentionerna i Per Lublins (ÖP) motion pågår i redan, var-
för motionen bör kunna anses behandlad.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Att helt låsa sig till att förvärva aktuella fastigheter är inte god ekonomisk hushåll-
ning, då kommunen hittills inte blivit erbjudna att köpa dem. Inte heller att helt ute-
sluta andra ägande- och driftsformer än den kommunala. Särskilt inte då kommu-
nen har flera stora projekt på gång i form av exempelvis ny skola i Löttorp, omfat-
tande VA-utbyggnad och nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbacka-området.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Lars Ljung (S) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer förslaget 

Skickas till
Kommunfullmäktige 

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 127

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 Dnr 2020/119 360 KS

Anslutning av kommunalt V/A kioskbyggnaden på Persnäs-Sandvik 1:1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att investera 70 000 kronor i anslutning av kommunalt vatten och avlopp till utar-

renderad kiosk i Sandviks hamn. Investeringen belastar mark och exploate-
rings (MEX) driftsbudget.

att arrendatorn återbetalar summan över tid; 25 år om 4 300 kronor per år till 
kommunen. 

(2 800 kronor samt kalkylränta på 4,00%)

Ärendebeskrivning
Arrendatorn till kiosken i Sandviks hamn har erhållit bygglov för att utöka verksam-
het för sommarservering. Till verksamheten önskar arrendatorn att ansluta till kom-
munalt vatten och avlopp. 

Förslaget är att mark och exploatering (MEX) tar kostnaden för anslutningen och 
att arrendatorn årligen betalar av den investeringen till mark och exploatering 
(MEX). Arrendatorn bekostar själv förbrukningskostnader under arrendetiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11 § 155 Anslutning av kommunalt V/A ki-
oskbyggnaden på Persnäs-Sandvik 1:1.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Skickas till
Tillväxtchefen
Mark och exploateringsstrategerna

______________
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§ 128 Dnr 2020/141 255 KS

Upplåtande av nyttjanderätt Löts hembygdsförening

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal med Löts hembygdsförening.

Ärendebeskrivning
Löts hembygdsförening har i flera år försökt få igenom ett avtal med kommunen om 
den äldre skolbyggnaden föreningen nyttjar för sin verksamhet. I nuläget sköter för-
eningen skolan på ett exemplariskt sätt och engagemanget är stort hos de många 
medlemmarna. Föreningen har för avsikt att rusta upp skolan med bland annat ett 
nytt värmesystem, nybyggnation av toalett samt indragning av el.

Detta har man inte påbörjat än på grund av att man saknat ett avtal med kommu-
nen som ger föreningen tryggheten att genomföra moderniseringarna.

Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal på 49 (fyrtionio) år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 165 Upplåtande av nyttjanderätt 
Löts hembygdsförening.

Bedömning
Hembygdsföreningen i Löt är en levande organisation med stor initiativrikedom för 
bygden och de cirka 250 aktiva medlemmarna. Skolbyggnaden är en utmärkt plats 
för föreningens fortsatta arbete liksom kommunen får en stabil förvaltare av fastig-
heten.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut.

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

Skickas till
Löts hembygdsförening
Mark- och exploateringsstrategerna 

______________
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§ 129 Dnr 2020/144 004 KS

För kännedom; Konsekvenser av EU-domen om Privacy Shield

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens dataskyddsombud inkom med en promemoria 2020-08-16 om 
en ny dom som berör kommunstyrelsens som personuppgiftsansvarig. Den 16 juli 
upphävde EU-domstolen den vanligaste grunden för överföring av personuppgifter 
till USA, Privacy Shield. Det innebär att från och med det datumet får inte längre 
personuppgifter överföras till USA om de har grundats på Pivacy Shield. 

Promemorian har lämnats till kommunstyrelsens för kännedom. 

Beslutsunderlag
Promemoria - Konsekvenser av EU-domen om Privacy Shield.

______________
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§ 130 Dnr 2020/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen
______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

213551 K SOU 2020_37 Ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen

Jonatan Wassberg

2020-07-02 Arbetsmarknadsdepartementet

      meddelande

2020.1580 I Begäran om yttrande i ärende 526-3602-20. Tips 
om åtgärder som strider mot 
biotopskyddsbestämmelserna vid anläggandet
av en cykelväg mellan Ormöga och Knäppinge i 
Borgholms kommun har
inkommit till länsstyrelsen. Dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna är beviljad
den 23 januari 2020 i beslut 521-8007-19. I 
beslutet fick 55 meter stenmur tas bort
och 12 meter dike läggas igen, fördelat på 14 
stenmurar och 3 diken.
Rördimension för kulvertering av befintliga diken 
angavs i ansökan vara 200 mm.
Dispensen är förenad med 10 villkor. 
Redovisningen inklusive karta skickar du till 
Länsstyrelsen senast den 11 juli
2020. Efter detta datum kan ärendet avgöras 
även om du inte har hört av dig.

Magdalena Widell

2020-06-22 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/231 KS meddelande REMISS

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr 
till Fyr

2020.1587 I  | Viktig information från SKR (cirkulär) Magdalena Widell

2020-06-23 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1605 I Synpunkter kring hantering om uteserveringen 
Ebbas by the sea på sjötorget 

Magdalena Widell

2020-06-23 Janko Urbancic 

      KS meddelande SKRIVELSE

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-08-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-06-16 - 2020-08-20

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 12
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1617 I Synpunkter om nyttjande av kommunens mark i 
Spjutterum 

Magdalena Widell

2020-06-24

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1618 I Allmänna arvsfonden meddelar i sitt beslut att 
bevilja Borgholms Cykelklubb 134 000 kr

Magdalena Widell

2020-06-24 Allmänna arvsfonden 

KS 2019/179 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Anläggande av Mountainbikebana

2020.1646 I Digitalt kundgörande av föreskrifter i 
Migrationsverkets författar samling, MIGRFS

Magdalena Widell

2020-06-24 Migrationsveket 

      KS meddelande INFORMATION

2020.1651 I Information om statsbidraget för kompetenslyft till 
äldreomsorgen | Viktig information från SKR 
(cirkulär)

Magdalena Widell

2020-06-25 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1652 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 2035-
19—2049-19 gällande Kommunfullmäktiges 
beslut den 18 mars 2019, 49-56, 58, 59, 61-65 
§§, Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Magdalena Widell

2020-06-25 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2020.1653 I Protokoll Överformyndarnamnden- 16 juni 2020 Magdalena Widell

2020-06-25 Överformyndarnamnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.1657 I Underrättelse om överlåtelse av Haglerum 2:1 Magdalena Widell

2020-06-26 Lantmäteiet 

KS 2020/36 KS meddelande UNDERRÄTTELSE

Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1

2020.1668 I Underlag 4 Granskningsutlåtande - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 131

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1669 I Underlag 3 Planbeskrivning - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 131

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

Sidan  2 av 12
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      meddelande

2020.1670 I Underlag 3 Planbeskrivning - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 130

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1671 I Underlag 3 Planbeskrivning  - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 133

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1672 I Underlag 3 Planberskrivening - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 132

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1673 I Underlag 2 Plankarta - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 133

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1674 I Underlag 2 Plankarta - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 132

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1675 I Underlag 2 Plankarta - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 131

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1676 I Underlag 2 Plankarta - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 130

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1677 I Underlag 1 Tjänsteskrivelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 133

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1678 I Underlag 1 Tjänsteskrivelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 132

Jonatan Wassberg

Sidan  3 av 12
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1679 I Underlag 1 Tjänsteskrivelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 131

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1680 I Underlag 1 Tjänsteskrivelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 130

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1681 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-25 § 133 Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1682 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-25 § 132 Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1683 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-25 § 131 Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1684 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-25 § 130 Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1685 I Underlag 4 Samrådsredogörelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 132

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1686 I Underlag 4 Samrådsredogörelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 131

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 

      meddelande

2020.1687 I Underlag 4 Samrådsredogörelse - Miljö- och 
byggnadsnämnden 2020-06-25 § 133

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Miljö- och byggnadsnämnden 
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      meddelande

2020.1688 I Missiv - Ansökan om dispens från förbud att 
framföra motorbåt i Bödabukten, Borgholms 
kommun

Jonatan Wassberg

2020-06-30 Länstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande REMISS

2020.1689 I Fråga om badbryggan i Köpingsvik Jonatan Wassberg

2020-06-30 Olof Thedin

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1690 I Missiv - Begäran om yttrande över förslag till 
regional biblioteksplan 2021–2024

Jonatan Wassberg

2020-06-29 Region Kalmar län

KS 2020/143 KS meddelande

Regional biblioteksplan 2021-2024 

2020.1691 I Kallelse Årsmöte 2020 Munketorps Vägförening Jonatan Wassberg

2020-06-29 Munketorps Vägförening

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1692 I INKOMMEN SYNPUNKT - Livsfarligt läge vid 
Lyckesand ibland

Jonatan Wassberg

2020-06-29

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1693 I Inbjudan Cirkulär ekonomi i avfallsplaner Jonatan Wassberg

2020-06-29 Sveriges kommuner och regioner

      meddelande

2020.1695 I Tillståndsbevis Resturang Verandan - 
Uteservering utökad 2020-06-29--2020-08-31

Jonatan Wassberg

2020-06-29 Polismyndigheten

      meddelande

2020.1696 I Remiss Uteservering Anderssons Glassfabrik, 
Storgatan 32 - Storgatan 32 Borgholm, 2020-06-
26--2020-09-27 

Jonatan Wassberg

2020-06-29 Polismyndigheten

      meddelande

2020.1697 I Regional biblioteksplan 2021-2024 Jonatan Wassberg

2020-06-29 Region Kalmar län
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KS 2020/143 KS meddelande SKRIVELSE

Regional biblioteksplan 2021-2024 

2020.1698 I Remissmissiv SOU 2020 37 ett nytt regelverk for 
arbetslöshetsforsakringen

Jonatan Wassberg

2020-06-29 Arbetsmarknadsdepartementet

      meddelande

2020.1699 I Kallelse till föreningsstämma Rörsbergs 
samfällighetsförening 23 juni 2020

Jonatan Wassberg

2020-06-29 Rörsbergs samfällighetsförening

      meddelande

2020.1700 I Termination acceptance letter_Borgholm (SE)
Uppsägning  av  bidragsavtal  [...] inom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa (FSE) – WiFi4EU

Jonatan Wassberg

2020-06-29 Europeiska kommissionen gemensamhetsorgan 
för innovation och nätverk

      meddelande

2020.1701 I Skrivelse om tvist mellan föreningen och 
kommunen med anledning av återställandet av 
den väg som nyttjats av kommunen uppdragna 
transporter från stenbrott i vägens förläning  vid 2 
tillfällen. Av mötesanteckningarna framgår det att 
kommunens mening är att föreningen fullgott 
kompenserts men föreningen är av motsatt 
uppfattning 

Magdalena Widell

2020-07-02 Optimus advokatbyrå AB

KS 2011/208 KS meddelande SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.1703 I Skrivelse med synpunkter på att röja gång- och 
cykelväg mellan Klinta bodar och Lundegård. 

Magdalena Widell

2020-07-02 Tord och Britt 

      KS meddelande
Vägen är inte kommunal. 

SKRIVELSE

2020.1706 I Förändring i sommarjobbssatsning från och med 
september | Viktig information från SKR (cirkulär 
20:31)

Magdalena Widell

2020-07-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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2020.1735 I Region Kalmar läns regionfullmäktige beslutade 
den 17 juni att godkänna Regionförbundet Kalmar 
läns slutredovisning med förvaltningsberättelse, 
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 

Magdalena Widell

2020-07-07 Region Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1744 I Synpunkt om skyltning Ölandslednen, mellan 
Gårdby och Byxelkrok

Jonatan Wassberg

2020-07-10 Roland Enefalk och Christina Enefalk

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1752 I Leaderinformation, återkoppling om kommande 
programperiod, SydostLeader

Linda Hedlund

2020-07-10

KS 2019/200 KS meddelande

EU-projekt; Leader KalmarÖland Orientering om 
möjligt gemensamt leaderområde 

2020.1789 I Inbjudan och dagordning till kommuner för möte 
med civilministern

Jonatan Wassberg

2020-07-10 Finansdepartementet, Avdelningen för offentlig 
förvaltning, Kommunenheten

      KS meddelande

KSO har tackat ja till att delta

2020.1793 I Omprövning av beslut om föreläggande enligt 
lagen om energideklaration för byggnader

Jonatan Wassberg

2020-07-09 Boverket

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1803 I Information om naturvärden på avstyckade tomter 
på Borgholm Böda 1:31 inom detaljplan 

Magdalena Widell

2020-07-13 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2019/166 KS meddelande INFORMATION

Anvisning av medel; projektstart exploatering och 
försäljning av tomtfastigheter del av Böda 1:31

2020.1806 U Svar till LS ärende 526-3602-2020 Magdalena Widell

2020-07-14

KS 2018/231 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr 
till Fyr
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2020.1820 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att de avslår 
överklagandet av räddningstjänsten Ölands 
föreläggande om brandskyddsåtgärder på 
fastigheten Borgholm 11:42 

Magdalena Widell

2020-07-16 Länstyrelsen i Kalmar 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1821 I detta mail är ett brev till dig i egenskap av 
smittskyddsläkare.
Brevet skickas också till registrator vid Region 
Kalmar län, länsstyrelsen och kommunalrådet Ilko 
Corkovic, Borgholm. 
 

Magdalena Widell

2020-07-20 Jan-Eric Furubo

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1823 U Uppföljning 2020 åtgärder miljömål Borgholm, 
inskickad per mail 2020-07-20

Magnus Karlsson

2020-07-20

KS 2020/132 KS meddelande 

Uppföljning av åtgärder ur det regionala 
miljömålsprogrammet

2020.1834 I Skrivelse med synpunkter på trängsel på Öland 
och med uppmaning att kommunen bör ta ansvar 
för detta. Överlämnad till KSO och tillväxtchef (nu 
tf KC) för besvarande 

Magdalena Widell

2020-07-22 Mia Johansson

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1835 I Dispens från förbud att framföra motorbåt i 
Bödabukten 
Beslut 
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 2 kap. 2 § 
sjötrafikförordningen (1986:300) dispens från 
gällande förbud mot motorbåtstrafik vid 
Kronocamping Böda Sands Camping inom ett 
vattenområde som markerats på en till beslutet 
hörande kartskiss (se bilaga). 
Undantaget gäller under tiden den 23 juli - 9 
augusti 2020. 

Magdalena Widell

2020-07-23 Länstyrelsen i Kalmar 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1836 I Översänder protokoll från Munketorps 
Vägförening 

Magdalena Widell

2020-07-23 Munketorps Vägförening 

KS 2020/4 KS meddelande PROTOKOLL
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Markfrågor 2020

2020.1838 I Skrivelse om höga hastigheter dax att sänka 
hastigheten på Storgatan från trafikljuset ner till 
Tullgatan där farterna är mycket över de 40 
kilometer som skyltarna visar. Hastigheter som 
70-90 kilometer är inte ovanliga.

Magdalena Widell

2020-07-24 Lars Andersson

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1874 I Protokoll föreningsstämma Rörsbergs 
Samfällighetsförening 2020-07-23

Jonatan Wassberg

2020-08-03

KS 2020/4 KS meddelande PROTOKOLL

Markfrågor 2020

2020.1875 I Styrelsemöte för Ölands Vattenråd Jonatan Wassberg

2020-08-04 Ölandsvattenråd

KS 2020/4 KS meddelande KALLELSE

Markfrågor 2020

2020.1878 I Svar: Invigning bowlsarena 4/9, Borgholm. Prins 
Daniel tackar för inbjudan men avböjder angiven 
orsak är "kalendermässiga skäl". 

Jonatan Wassberg

2020-08-11 H.K.H. Kronprinsessans hovstat

KS 2020/9 KS meddelande E-POST

Delegation KSO 2020

2020.1879 I Ändrat beslut om skyddsjakt; Meddelande om 
nytt beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om 
skyddsjakt på storskar

Jonatan Wassberg

2020-08-12 Länstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1880 I Ändrat beslut om tillstånd till skyddsjakt inom 
Kalmar län år 2019-2021

Jonatan Wassberg

2020-08-12 Länstyrelsens i Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1881 I Bilaga 3  ursprungligt beslut. Tillhörande KS 
2020.1880

Jonatan Wassberg

2020-08-12 Länsstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET
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2020.1885 I Tillsyn av Borgholm Marknad. Elsäkerhetsverket 
har som ett led i sin tillsyn enligt 37 och 38 §§ 
elsäkerhetslagen
(2016:732) genomfört en inspektion den 26 juni 
2019 vid Borgholm kommun,
organisationsnummer 212000-0795. Tillsynen 
genomfördes med anledning av att
Elsäkerhetsverket genomförde riktade tillsyner 
mot ambulerande verksamhet för att
se hur elsäkerheten upprätthålls.
Redogörelse för ärendet med noteringar från 
inspektionen har skett genom
underrättelse daterad den 29 maj 2020. Handling 
19EV3862-1
Yttrande inkom till myndigheten den 17 juni 2020 
från Borgholms Energi Elnät
AB över vidtagna åtgärder med anledning av 
noteringar i underrättelsen. Vidare
inkom telefonsamtal där det beskrevs vilka 
åtgärder som har vidtagits till
anläggningen samt bilder. Handling 19EV3862-2 
till -5

Jonatan Wassberg

2020-08-12 Elsäkerhetsverket

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1893 I Begäran om tillåtelse att röja vid ställverk samt 
kvista grenar i träd
Underhållsröjning för elledning på uppdrag av 
E.ON Energidistribution AB. 

Jonatan Wassberg

2020-08-14 Ekströms Skogsservice AB

      KS meddelande BEGÄRAN

2020.1894 I Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till 
utemiljöer i vissa bostadsområden. 
Boverket avslår begäranom förlängd tid för 
inlämning av slutrapport för projekt Förnyelse av 
kommunala lekplatser och fastställer datum för 
inlämning av slutrapport till 30 september 2020.

Jonatan Wassberg

2020-08-14 Boverket

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET
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2020.1908 I Promemoria - Konsekvenser av EU-domen om 
Privacy Shield. • Inventera vilka 
personuppgiftsbiträden och underbiträden som 
idag för över eller ger tillgång till personuppgifter 
till personer eller organisationer i USA eller andra 
tredje länder.
•Teckna inga nya avtal där grunden för överföring 
av personuppgifter är Privacy Shield. 
• Inga nya avtal som innebär tredje 
landsöverföring bör tecknas utan att 
dataskyddsorganisationen har tillfrågats.

Jonatan Wassberg

2020-08-17 Ulf Gustavsson

KS 2020/144 KS meddelande PROMEMORIA

Konsekvenser av EU-domen om Privacy Shield

2020.1909 I Skrivelse med synpunkter kring vattenbrist, 
överfulla miljlöstationer, böda bukten, cykelled 
mm samt hur kommunen ska hantera framtiden, 
hur covid 19 ska hanteras under hösten och 
varför kommunfullmäktige är inställt ställd till KSO 
om

Jonatan Wassberg

2020-08-16 Per Einarsson 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1937 I Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022 2023 - 
Bilaga till Kommunalförbundet Sydarkivera, 
Förbundsstyrelsen 2020-03-06 § 4

Jonatan Wassberg

2020-08-19

      KS meddelande BUDGET

2020.1938 I Kommunalförbundet Sydarkivera, 
Förbundsstyrelsen 2020-03-06 § 4

Jonatan Wassberg

2020-08-19 Kommunalförbundet Sydarkivera

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1953 I Brev till infrastrukturministern Jens Odevall

2020-08-19 Tomas Eneroth

      KS meddelande
Borgholms kommun önskar att regeringsuppdrag 
I2020/02003/TP ”Uppdrag att analysera 
alternativa modeller för färjetrafik till Gotland” 
utökas med att se över förutsättningarna för en 
förbindelse mellan nordligaste Öland och 
Gotland.

UTGÅENDE SKRIVELSE

2020.1955 I Information från E.ON om förslag om 
investeringar i elnätet i kommunen

Jonatan Wassberg

2020-08-17 E.ON

      KS meddelande
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2020.1956 I Bekräftelse av tilldelningsbeslut av 
översättningstjänste via Region Östergötland 

Jonatan Wassberg

2020-08-13

      KS meddelande
Region östergörlands diarie UC-2019-44

DELEGERINGSBESLUT

2020.1958 I Budgetäskande från Borgholms kommuns 
revisorer för Borgholms kommun budget 2021

Jonatan Wassberg

2020-06-16

KS 2020/23 KS meddelande ÄSKANDE AV MEDEL

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.1959 I Budgetäskande för Ölands kommunalförbund 
budget 2021

Jonatan Wassberg

2020-06-16

KS 2020/23 KS meddelande ÄSKANDE AV MEDEL

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning
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2020.1555 U Trafikanordningsplan tillstånd Julia Hallstensson

2020-06-17 20200003

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.1568 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud att parkera på Slottsgatan, 
Borgholm;
beslutade den 17 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Slottsgatan i Borgholm, från Södra 
Långgatan och 22 meter söderut gatans östra 
sida, enligt
kartbild, får fordon inte stannas eller parkeras
2 § Förbudet att parkera gäller under tiden 17:e 
juni 2020 – 30:e september 2020.
Denna författning träder i kraft den 17 juni 2020 
och upphör att gälla den 30 september 2020 
24.00

Helene Wertwein Haavikko

2020-06-18 0885 2020:37

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-08-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-06-16 - 2020-08-17

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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2020.1569 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot trafik med motorfordon, 
Kyrkallén,
Köpingsvik;
beslutade den 17 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Kyrkallén i Köpingsvik, delen 
Köpingevägen (väg 136) och Dahls väg, får 
andra motordrivna
fordon än moped klass II inte föras.Förbudet 
gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 
4 §
trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller under tiden 18:e juni 2020 – 
21:a juni 2020.
3 § Förbudet gäller inte fordon tillhörande 
boende på gatan samt blåljus och servicefordon.
Denna författning träder i kraft den 18 juni 2020 
19.00 och upphör att gälla den 21 juni 2020 
24.00.

Helene Wertwein Haavikko

2020-06-18 0885 2020:36

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.1650 U Uppsägning av avtal, SFI-utbilding inom 
etableringsuppdraget för omförhandling 

Ilko Corkovic

2020-06-22

KS 2019/186 DELEGERINGSBESLUT

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

2020.1645 U Tillstånd- Grävning sker på Runvägen 4-9 2020-
06-11--2020-07-31

Julia Hallstensson

2020-06-24 20200030/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.1654 U Delegationsbeslut-
att  överlämna 2000 kr till Borgholms cykelklubb 
för fortsatt  arbete med anläggningen. 
Borgholms cykelklubb har anlagt en 
mountainbike vid Karlshöjdområdet, föreningen 
har lagt ner ett stort ideellt arbete för att 
färdigställa banan som invigs denna dag. 

Ilko Corkovic

2020-06-26

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.1737 U Verandan- Ansökan om utökad uteservering 
tillstyrks 2020-06-26--2020-08-31

Anders Magnusson

2020-06-26

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
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2020.1663 U Eldningsförbud i Borgholms kommun från och 
med 2020-06-30

Jens Odevall

2020-06-29

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.1839 U Yttrande gällande begäran om inhibition av 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 § 99

Ilko Corkovic

2020-07-08

KS 2019/160 DELEGERINGSBESLUT

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2020.1741 U Borgholms kommun- Ingen erinran mot ansökan 
Uppställning av ett tält, information om biogas 
som fordonsbränsle
Stortorget, Borgholm
2020-07-27 kl 07.00 - 19.00

Jens Odevall

2020-07-08 Yttrande 

KS 2020/15 2020-07-08- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.1742 U Anderssons Glassfabrik -Storgatan 32  
Borgholm  Ansökan tillstyrks 2020-07-08--2020-
08-31 området som får ianspråktas för 
uteservering längs med fasaden är 70 cm *5 
meter  

Jens Odevall

2020-07-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-07-08- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1743 U Pubben/Pizzabutiken - tillstyrkt ansökan för 
utökning av uteservering under  perioden 2020-
07-08--2020-08-31 med 1,5 meter 

Jens Odevall

2020-07-08 Yttrande 

KS 2020/6 2020-07-08- Skickad till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1810 U Delegationsbeslut – anlita väktare/värdar i 
centrala Borgholm  med stöd av delegation 
punkt B3 beslutat
att  direktupphandla väktare/värdar under v. 29-
30 med möjlighet till  förlängning under v. 31.
att  anlita väktare/värdar för rondering i centrala 
Borgholm

Ilko Corkovic

2020-07-14

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.1812 U Fastighetsbyrån- Tillstyrkt ansökan för 
gatupratare för perioden 2020-07-14-2021-06-22

Jens Odevall

2020-07-14 Yttrande 

KS 2020/6 2020-07-14- Skickat till polisen /magda DELEGERINGSBESLUT
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Begagnade av allmän plats 

2020.1813 U Cafe fouzia-  tillstyrks för uteservering 2020-07-
14--2020-08-31

Jens Odevall

2020-07-14 Yttrande 

KS 2020/6 2020-07-14 Skickat till polisen /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1818 U SV: [TRV 2020/69498] Begäran om yttrande 
gällande transportdispens

Jonatan Wassberg

2020-07-16 Jonatan Wassberg

KS 2020/20 Remissvar om att kommunen inte har något att 
erinra transportdispens av bredlast från 
Köpingsvik till Oskarshamn

DELEGERINGSBESLUT

Delegation  transporttillstånd, avflyttning av 
fordon

2020.1826 U Sven-Gunnar Olsson EF -  Ingen erinran mot 
ansökan Byggnadsställning, Slottsgatan 13 
2020-10-05--2020-10-23 

Anders Magnusson

2020-07-21 Yttrande 

KS 2020/6 2020-07-21- Skickat till polisen /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

213804 K Yttrande gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 
2020-05-18 § 99; Inriktningsbeslut; särskilt 
boende Ekbacka (mål nr 2794-20)

Ilko Corkovic

2020-07-24

KS 2019/160 DELEGERINGSBESLUT

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2020.1837 U Krokenssallad-  tillstyrks för uteservering 2020-
07-23—2020-09-30. För övrig tid avstyrks 
ansökan. 
Området som får ianspråktas för uteservering 
under 2020-07-23—2020-09-30 är 83,5 m2 
enligt våra mätningar.

Anders Magnusson

2020-07-24 Yttrande 

KS 2020/6 2020-07-24- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1865 U Delegationsbeslut - 
Jag har idag med stöd av delegation punkt B3 
beslutat  att förlänga uppdraget med 
väktare/värdar under v. 32.  att anlita 
väktare/värdar för rondering i centrala Borgholm 
samt övriga offentliga

Ilko Corkovic

2020-07-29

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.1869 U Borgholms outlet - avstyrkt ansökan för 
gatupratare för perioden 2020-07--2021-06-24

Jens Odevall
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-08-07 Yttrande

KS 2020/6 Skickats till Polismyndigheten 2020-08-07 av 
Jonatan Wassberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1929 U Kraftringen- Upplåtelse av mark för el-martrial 
under byggperioden på fastighet Stora Rör 2:1 

Julia Hallstensson

2020-08-12 Kraftfringen 

KS 2020/6 Ska ej faktureras. DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1886 U Tilldelningsbeslut Byggtjänster: Plåtslageri Jonatan Wassberg

2020-08-13

KS 2020/9 Att tilldela följande ramavtalentreprenörer i 
upphandling (20/32) Byggtjänster: Plåtslageri: 
Borgholm Plåtslageri AB A (nr 1) och Kalmar 
Plåt AB B (nr 2)

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.1889 U Himla-Gott Storgatan 13, Borgholm. Ansökan 
tillstyrks 2020-09-01-2020-10-31 med ytan 4,0 m 
* 11,0 utanför den del av fastighetens som 
disponeras av verksamheten. 

Jens Odevall

2020-08-13 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-11

§ 152 Information från verksamheten, kommunchefen 
§ 153 Möte med Region Kalmar län om paketlösning för infrastruktur i

länet till Nationell transportplan
§ 154 Återrapportering - Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare 
§ 155 Anslutning av kommunalt V/A kioskbyggnaden på Persnäs-Sandvik
§ 156 Översyn av arvodesreglemente 
§ 157 Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av

trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm
§ 158 Livsmedelsförsörjningen i Runsten

2020-06-24

§151 Avstämningsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020-06-22

§ 150 Förskola Skogsbrynet

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