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Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten: kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens arbete och läge.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:
-

-

-

Att förra veckan var en rekordvecka i antalet nya registrerade fall av COVID-19 i
länet. Trycket på sjukvården är högt. De nationella råden har ersatt de regionala
råden, något som inte förändrat hur kommunen arbetar med att begränsa smittan.
Kommunstyrelsen och socialnämnden har sedan tidigare ett uppdrag från fullmäktige 2019-12-09- § 253 att planera och driva en Fritidsbank. Uppdraget ska
genomföras i samråd med Smålandsidrotten. Kommunen har dialog med Fritidsbankens riksorganisation och undersöker hur kommunen kan samarbeta
med andra kommuner. Förvaltningen förväntar sig att ett förslag kan presenteras
i början av 2021.
Förvaltningen arbetar med att implementera Barnkonventionen.
Kommunen har gemomfört en medarbetarundersökning. Kommunen har goda
resultat efter de parametrar som är uppsatta och resultatet är ett gott underlag
för vidare utveckling av arbetsmiljön i kommunens verksamheter.
Annons för ny HR-chef är åter publicerad efter en första omgång inte lyckats ta
fram en kandidat. Nuvarande HR-chef kommer att fortsätta även under början av
2021.

______________
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Dnr 2020/8 042 KS

Budgetuppföljning november 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Förvaltningen uppmanas redogöra för investeringen till bowlshallen nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter november 2020.





Resultatet för kommunen är +48,8 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +42,0 miljoner kronor. (Årsprognos
+39,3 miljoner kronor)
Likvida medel 47,1 miljoner kronor. (Årsprognos 45,5 miljoner kronor)
Investeringar 49,5 miljoner kronor. (Årsprognos 57,7 miljoner kronor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning för kommunen november 2020.
Förslag: Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 20222024, 2020-12-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 262 Årsplan med budget 2021 med
plan för 2022-2024; delårsrapport samt årsredovisning.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 3,8 miljoner kronor för helåret 2020. Det
pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder,
för att ge effekt sista månaden under 2020 men även på längre sikt för åren framåt.
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket täcker stora delar av de extra kostnaderna som uppkommit.
Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i
balans.
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv
är genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort.
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Tillväxtenheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp.
Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen och de höga personalkostnaderna implementerades nya arbetssätt vid
halvårsskiftet. Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer
sin effektiviseringsplan.
Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Utbildningsnämnden
Dialog med chefer har genomförts på ledningsgrupp kring åtgärder för att undvika
ett budgetunderskott. Detta ska räcka för en budget i balans. Men flera delar är
ovissa på grund av COVID-19 och de anpassningar vi behöver göra på olika sätt.
Socialnämnden
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 miljoner kronor i maj månad
till 0,3 miljoner kronor i november månad.
Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 miljoner kronor.
Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året
nå en budget i balans:


Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns



Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället
för externa placeringar.



Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse



Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i extratjänst.



Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader och kostnad för fyllnad och övertid

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamheternas påverkan av COVID-19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen.
Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs.
Förutsatt att smittspridning av COVID-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveckling av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är
rätten till heltid och uppdraget att minska antal delade turer.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/23 041 KS

Verksamhetsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 samt plan
2022-2024.
Ärendebeskrivning
I verksamhetsplanen presenteras kommunstyrelsens förändringar mellan år, internbudget, verksamhetsinvesteringar, styrmodell och mål, kommunstyrelsens tankar om framtiden, intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens ram inför 2021 är 168 860 000 kronor. I ramen ingår prioriteringar på 13 750 000 kronor avseende gata, park, Ölands kommunalförbund, vägbidrag, Office 365, kommunarkivet, underhåll av cykelvägar, beslutsstödsystem,
avskrivningar, sommarlovskort för ungdomar, överförmyndare samt Borgholms
slott. Effektiviseringar samt ökade intäkter är justering av kopietaxan, arrende- och
tomträttsavgifter samt samverkan inom miljöverksamheten.
Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030.
Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive
nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.
Den övergripande planen för intern styrning och kontroll har arbetats fram av en
arbetsgrupp med representanter från respektive förvaltning samt stödfunktionen
inom kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag: Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 20222024, 2020-12-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 262 Årsplan med budget 2021 med
plan för 2022-2024; delårsrapport samt årsredovisning
Dagens sammanträde
Ordförande presenterar förslaget och redogör för redaktionella ändringar.
Yrkande
Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med justeringar i enlighet med ordförandens förslag.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga avdelnings- och enhetschefer i kommunledningsförvaltningen
______________
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Dnr 2019/133 041 KS

Godkännande av delårsbokslut 2020 Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
godkänna delårsrapporten.
Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund har lämnat över delårsbokslutet till kommunen för godkännande.
Följande information framgår av delårsrapporten:
Perioden uppvisar ett negativt resultat med -965 000 kronor, vilket kan jämföras
med 44 000 kronor för motsvarande period föregående år.
Prognosen för helåret 2020 är ett överskott på 225 000 kronor, vilket kan jämföras
med -662 000 kronor för 2019.
Direktionen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att budget
saknas för att täcka vissa årliga kostnader.
Förbundsledningen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att
budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader.
Budgeten för administration är 100 000 kronor lägre än år 2019 på grund av omläggning av lönehanteringen för Räddningstjänsten.
Turismorganisationen: prognostiseras hålla sin budget.
Trots att turistbyråverksamheten och näringslivet har drabbats hårt av pandemin
under högsäsong prognostiseras turistbyrån hålla sig inom sin budgetram - dels
genom att öppettiderna för turistbyrån reducerades kraftigt under sommarmånaderna, dels genom att intäkterna för bokningen landat enligt budget. Butiksförsäljningen i turistbyråerna har däremot minskat avsevärt.
Partnerskapet förväntas generera intäkter och kostnader enligt budget.
Räddningstjänsten: prognostiseras ett underskott om -300 000 kronor.
Det saknades cirka 1 200 000 kronor i räddningstjänstens budget beroende på en
kombination av ökade utbildningskostnader och ett nytt utbildningssystem.
En rad åtgärder har vidtagits av Ölands kommunalförbund för att komma till rätta
med detta - bland annat har räddningsstyrkan i Böda tagits bort. Dessutom har ett
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flertal engångsåtgärder vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, bemanningen i Degerhamn och det nya förrådet i Färjestaden beräknas vara klart först i
december.
IT: prognostiseras hamna 300 000 kronor sämre än budget.
IT-verksamheten har en "nollram" vilket innebär att verksamheten fakturerar respektive kommun de kostnader som uppstår.
IT-verksamheten är helt beroende av det som respektive kommun bestäm-mer även de ändrade arbetssätt som implementerats i samband med Corona-viruset
och som har bidragit till ökade kostnader.
Utöver detta gjordes parametrarna om för hur IT-verksamhetens kostnader beräknas till 2020, vilket innebär att övriga verksamheter inom kommunal-förbundet skulle ha betalat mer för IT-driften - men då detta aldrig förankra-des i budgeten så innebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka sina kostnader.
Avskrivningar: prognosen för avskrivningar ligger på samma nivå som budget
men är beroende av när på året investeringarna genomförs.
Finansförvaltning: prognosen är i dagsläget 600 000 kronor bättre än budget trots
att det saknas täckning för pensionsutbetalningarna. Detta förklaras av de tillfäl-liga
sänkningarna av arbetsgivaravgifterna, vilket ger minskade kostnader med cirka
150 000 kronor i månaden perioden mars - juni.
Ölands kommunalförbund beslutade 2020-10-09 § 38 att lämna delårsrapporten till
medlemskommunerna för godkännande av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 38 Delårsrapport 2;
2020-01-01--2020-08-30.
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 38 Delårsrapport
2 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 263 Godkännande av delårsbokslut
2020 Ölands kommunalförbund.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Ölands kommunalförbund
______________
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Dnr 2019/241 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
bevilja 400 000 kronor i bidrag till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.
Beslutet belastar verksamhet 1010 1300 innevarande år.
Ärendebeskrivning
Ölands ryttarförenings styrelse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset
ska rivas och ett nytt byggas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsportförbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget startade i september 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020.
Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompentenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är
en investering som anses nödvändig för att föreningen ska kunna leva vidare som
ideell verksamhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen
kommer vara tillgänglighetsanpassad.
Föreningen har ett sparat kapital (714 000 kronor) för byggnation samt fått lånelöfte
(1 400 000 kronor) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag.
Ölands Ryttarförening har ansökt om 646 625 kronor i bidrag för att kunna slutföra
uppförande av ridhuset i Tryggestad.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2020-01-27 § 4 kommunstyrelsen/budgetberedningen att i budget 2021 avväga att avsätta 300 000 kronor i bidrag
till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-25 § 34 att återremittera ärendet till kulturoch fritidsutskottet för att komplettera ansökan och föra ytterligare dialog med ryttarföreningen. Kultur och fritidsutskottet beredde ärendet 2020-03-19 § 5 och lämnade
ärendet till budgetberedningen. Ärendet lyfts av kommunalstyrelsens arbetsutskott
för att behandla ärendet inom budgetåret 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 261 föreslår kommunstyrelsen bevilja ett bidrag om 400 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottet 2020-03-19 § 5 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad.
Ansökan om bidrag till byggnation av ridhus, Tryggestad och kalkyl 2019-12-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 261 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD), Lars Ljung (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ölands Ryttarförening
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2020/219 286 KS

Utbyggnad Runstens förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 300 000 kronor i investeringsmedel 2021 för utbyggnad av Runstens
förskola med ny entré och angöring mot förskolans innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn.
Ärendebeskrivning
Barnantalet på Runstens förskola ökar. Det är svårt att uppskatta hur många barn
som kommer att födas i området samt välja förskola och skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen har dock fått indikationer om att fler barn är på väg
och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.
På förskolans våning två, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn
som är fyra till fem år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full
att även barn som är tre år behöver delta i verksamheten på våning två för att förskolan ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det bedöms strategiskt viktigt för Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha
kvar barnen i vår kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utbyggnad Runstens förskola.
Utbildningsnämnden 2020-11-25 § 105 Utbyggnad vid Runstens förskola.
Bedömning
För att kunna flytta upp barn som är tre år gamla på våning två behövs vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna. En dörr kommer att installeras i väggen mellan
biblioteket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokalerna. Trappan kommer att anpassas med barnräcke och grindar för att bli säker
för barnen. Dessa mindre insatser kan genomföras inom fastighetsavdelningens
och utbildningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar.
En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning två att ta sig
till förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytterkläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrymningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stället som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster.
En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn.
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Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård behövs för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggnaden till maximalt 300 000 kronor.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla utbildningsnämndens förslag.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/212 KS

Uppdrag till Räddningstjänst Öland att utreda förutsättningarna för gemensam organisation för kommunal räddningstjänst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
ge i uppdrag till Räddningstjänst Öland att tillsammans med räddningstjänsterna i Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn kommuner att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal räddningstjänst.
Ärendebeskrivning
Regeringens proposition (2019/20:176) om en effektivare kommunal räddningstjänst föreslår bland annat följande:
Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas (inre befäl i en ledningscentral).
-

-

-

Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast kontaktpunkt i tjänst in de kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar för alla organisationer som behöver samverka med eller annars kontakta den kommunal
räddningstjänsten.
Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i den övergripande ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp insatsledningen samt
disponera och prioritera de resurser som finns i beredskap, måste finnas befattningshavare som omedelbart kan fatta beslut (inre befäl till ledningscentral).
För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningsha-vare som
är tillgängliga när behov uppstår (Räddningschef i beredskap).
Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas gemensamt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, med ett omställningsår och idrifttagande i januari 2022. Därefter kan statens tillsyn över kommunernas räddningstjänster påbörjas.
För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna för kommunerna Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås,
Högsby och Oskarshamn utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation i form av ett räddningstjänstförbund.
Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av befintliga
resurser kommer att ha möjlighet att möta statens framtida krav på ledning av
kommunal räddningstjänst.
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I samband med sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsningar som behöver göras på respektive organisations räddningstjänst för att uppfylla
framtida krav inom befintlig organisation om det inte genomförs en förbundsbildning.
Redovisning av utredningen förväntas under april månad 2021.
Ölands kommunalförbunds direktion 2020-10-09 § 47 beslutade följande:
-

-

-

-

att överlämna till kommunstyrelserna i medlemskommunerna Borgholm och
Mörbylånga för ställningstagande och beslut gällande att ge i uppdrag till
Räddningstjänst Öland att till-sammans med räddningstjänsterna i Emmaboda,
Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn kommuner att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal
räddningstjänst.
att i utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att uppfylla framtida lagkrav i befintliga organisationer som en jämförelse mot alternativet att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund.
att utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som
civil beredskap, trygghetsarbete och liknande arbets-uppgifter som idag hanteras av många räddningstjänster inom regionen.
att utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 266 föreslog kommunstyrelsen att
ge uppdrag till Räddningstjänst Öland i enlighet med Ölands kommunalförbunds
förslag.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47 Utredningsuppdrag
förbundsbildning.
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47
Utredningsuppdrag förbundsbildning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 266 Uppdrag till Räddningstjänst
Öland att utreda förutsättningarna för gemensam organisation för kommunal räddningstjänst.
Dagens sammanträde
Yrkande
Torbjörn Johanson (FÖL), Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Dnr 2018/58 001 KS

Organisationsöversyn Teknisk avdelning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna inrättningen av en teknisk avdelning inom kommunledningsförvaltningen.
att

inrätta tjänsten teknisk chef underställd kommunchefen. Medel för inrättande
av teknisk chef får hanteras inom kommunstyrelsens ram genom omdisponering av resurser.

att

uppmana kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med de som utses
slutföra uppdraget givet i kommunfullmäktigebeslut 2020/146 ta den politiska
styrningen av den tekniska avdelningen i beaktning.

Ärendebeskrivning
Kommunen har under året återfört gata/park, hamnar, kost samt städ med samlastning och transport. Dessa har tillfälligt placerats inom kommunledningsförvaltningen tillväxtavdelning respektive direkt under kommunchefen. Tidigare har kommunens övertagit förvaltningen av verksamhetslokaler och byggt en fastighetsfunktion under kommunens ekonomiavdelning, för ändamålet.
Kommunchefen fick i samband med återförandet i uppdrag av kommunstyrelsen
2020-01-28 § 19 att lägga fram förslag på lämplig organisering inom kommunledningsförvaltningen för de överförda verksamheterna samt att i samråd med verkställande direktör för Borgholm Energi AB se över organisationen av övrig verksamhet som bedrivs av Borgholm Energi AB för optimerad styrning och effekt.
Utöver detta förslag pågår därför bland annat diskussioner om en gemensam fastighetsfunktion för kommunen och Borgholm energi för att få till en effektiv och ändamålsenlig organisation i ett koncernperspektiv. Detta lyfts också i PWC:s utvärdering av kommunledningsförvaltningens organisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 § 258 föreslår kommunstyrelsen att
godkänna inrättningen av en teknisk avdelning inom kommunledningsförvaltningen
och att inrätta tjänsten teknisk chef underställd kommunchefen. Medel för inrättande
av teknisk chef får hanteras inom kommunstyrelsens ram genom omdisponering av
resurser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 § 258 Organisationsöversyn Teknisk
service.
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Bedömning
Flytten av den skattefinansierade verksamheten (gata/park, hamnar, kost samt
städ med samlastning och transport) från Borgholm Energi AB till kommunen har
inneburit en förenklad styrning och mindre kontroll i enlighet med målet med organisationsjusteringen. Den interna dialogen har förbättrats vilket också bidragit till att
resurser kunnat läggas på effektivisering. Vad gäller kommunens fastighetsfunktion
så finns uppdrag att se över dels en koncerngemensam fastighetsfunktion dels en
organisering av allmännyttiga bostäder i eget bolag.
Placeringen av verksamheterna är emellertid inte ändamålsenligt eller optimal. Vare sig tillväxtchef eller kommunchef har utrymme att leda verksamheterna på sikt.
Därför bör de tekniska verksamheterna organiseras för sig. Någon ny förvaltning
rekommenderas inte då vi nu är på väg att få till en kultur där vi arbetar tillsammans för att säkerställa bra tjänsteleveranser. Fokus ska fortsatt vara att få ihop
våra samlade resurser i en så effektiv och operativ organisation som möjligt.
Därför förordas att en teknisk avdelning inrättas inom kommunledningsförvaltningen som innehåller enhet för gata/park och hamnar, kostenhet, städlokalvårdsenhet
med samlastning och transport samt kommunens fastighetsenhet.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Carl Malgerud (M) yrkar på följande tillägg: att uppdra åt den parlamentariska beredningen att föreslå inrättandet av en teknisk nämnd för den politiska styrningen av
de tekniska verksamheterna.
Ilko Corkovic (S) yrkar på följande tillägg: att kommunstyrelsen uppmana kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med de som utses slutföra uppdraget givet i
kommunfullmäktigebeslut 2020/146 ta den politiska styrningen av den tekniska avdelningen i beaktning.
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut; Carl Malgeruds tilläggsyrkande; och Ilko Corkovic tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
ordförande Ilko Corkovic tillägg. Omröstning begärs avseende Carl Malgeruds
tilläggsyrkande och Ilko Corkovic tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer ordförande Ilko Corkovic
förslag röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds yrkande röstar nej.
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Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed bifaller kommunstyrelsen Ilko Corkovic tilläggsyrkande.
JA – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Manar Tlas (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)

NEJ – 5
Erik Arvidsson (SD)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

Reservation
Carl Malgerud(M), Marcel van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD), Annette Hemlin (FÖL)
och Torbjörn Johansson (FÖL) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).
Beslut skickas till
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunchefen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 8, Organisationsöversyn Teknisk avdelning
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån av vårt
yrkande
a t t uppdra åt den parlementariska beredningen att föreslå inrättandet av
en teknisk nämnd för den politiska styrningen av de tekniska
verksamheterna
Moderaterna har under en lång tid varit drivande i att återföra de
skattefinansierade verksamheterna till kommunen. En viktig aspekt för
oss i detta är att styrningen ska kännetecknas av öppenhet och ge ökad
insyn. Som det är idag har dessa verksamheter (kost, städ, gata/park,
hamnar, logistik) tillsammans med den tidigare återförda
fastighetsfunktionen hamnat under kommunstyrelsen, och i förlängningen
under KSAU. Denna maktkoncentration minskar snarare än ökar den av
oss önskade öppenhet och insyn.
Den nya tekniska avdelningen kommer att ha budgetansvaret för nästan
hela investeringsbudgeten i Borgholms kommun. Kostnaderna är till hög
grad aktivitetsdrivna. Underhåll och skötsel av kommunens fastigheter
ligger under denna funktion.
För att säkerställa politisk kompetens och tydliggöra ansvaret föreslår vi
inrättandet av en teknisk nämnd som ska styra verksamheterna och
bereda budget. Som övriga nämnder faller en teknisk nämnd under
tillsyn och uppföljning av kommunstyrelsen.
Fördelen med inrättandet av en nämnd är att val av ledamöterna inte är
begränsat till endast kommunstyrelsens ledamöter (som i ett utskott). Det
innebär att partierna kan nominera dem mest lämpliga ledamöter. En
annan fördel är att detta minskar både maktkoncentration och otydlighet i
ansvaret gentemot kommunstyrelsen/KSAU.
Av denna anledning vill Moderaterna att Borgholms kommun inrättar en
teknisk nämnd.
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

20

Reservation KS ärende 8
Jag reserverar mig till förmån för mitt förslag att införa en teknisk nämnd för
kommunens tekniska verksamhet.

Erik Arvidsson

21

22

Reservation kommunstyrelsen 2020-12-15
Ärende 8. Organisationsöversyn Tekniska avdelningen
Vi reserverar oss mot dagens beslut till förmån för Moderaternas yrkande om inrättande av en teknisk
nämnd eller liknande, i samband med att den tekniska avdelningen överförs till kommunstyrelsen isf
som tidigare ligga inom BEABs organisation.
Under denna mandatperiod har flertalet verksamheter överförts från BEAB till till kommunstyrelsen
och vi kan se risken för en koncentration av den politiska styrningen och därmed en försvagad
demokrati då det sannolikt kommer att bli ett fåtal personer som sitter i beslutande ställning.
Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
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Dnr 2020/215 020 KS

Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
införa en visselblåsarfunktion.
Ärendebeskrivning
Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram ett
förslag till visselblåsarfunktion som syftar till att medarbetare och förtroendevalda
ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på
ett korrekt sätt.
Fackliga representanter på CESAM hade 2020-10-28 inga synpunkter att framföra
på förslagt, mer än vikten av att arbetsgivaren följer upp att det fungerar.
Till dagens sammanträde lämnas förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun - 2020-10-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 268 Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
HR-avdelningen
______________
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Dnr 2020/59 KS

Extra julgåva till kommunens baspersonal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
ge kommunens medarbetare, med minst 40% tjänstgöring per månad, som
arbetar inom kärnverksamheterna (äldreomsorg, LSS, förskola, skola, kost,
städ, gata/park, hemssjukvård och rehabiliteringvård) en extra julgåva i form
av två presentkort om 90 kronor vardera att lösa in i valfri restaurang för avhämtning av ”take away” lunch och ett presentkort om 200 kronor att lösa in i
valfri näringsidkare i kommunen. Julgåvan ska lösas in senast under januari
2021.
Ärendebeskrivning
Kommunen har tidigare beslutat att ge samtliga anställda en julgåva motsvarande
300 kronor i form av presentkort. För att understryka arbetsgivarens uppskattning
föreslås en extra julgåva till de medarbetare som direkt sköter våra kärnverksamheter, under stor press och ofta med skyddsutrustning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10 § 271 föreslår kommunstyrelsen att
ge kommunens medarbetare, med minst 40% tjänstgöring per månad, som arbetar
inom våra kärnverksamheter (äldreomsorg, LSS, förskola, skola, kost, städ, gata/park, hemssjukvåd och rehabiliteringvård) en extra julgåva i form av två presentkort om 90 kronor vardera att lösa in i valfri restaurang för avhämtning av ”take
away” lunch.
Beslutsunderlag
Kommunstyrens arbetsutskott 2020-12-10 § 271 Extra julgåva till vår baspersonal.
Dagens sammanträde
Ulrika Lindh anmäler sig jävig och deltar inte i beredning och beslut i ärendet.
Efer överläggning med styrelsen lägger ordförande till följande till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut:
[…] och ett presentkort om 200 kronor att lösa in i valfri näringsidkare i kommunen.
Julgåvan ska lösas in senast under januari 2021.
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ordförandes tillägg.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
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Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ordförandes tillägg.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
______________
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Dnr 2020/196 004 KS

Dokumenthanteringsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta strukturen i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för
Borgholms kommun
att

ge nämnderna i uppdrag att anta respektive bilagor som berör deras verksamhetsområde

att

dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående.

att

ge administrativa chefen, kommunledningsförvaltningen, i uppdrag att löpande revidera bilagor 1.1 – 1.6.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen
att

ge administrativa chefen i uppdrag att tillsammans med IT-chefen ta fram
förslag på ett godkänt digitalt mellanarkiv till Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Den administrativa enheten har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett förslag på ny kommungemensam dokumenthanteringsplan. Den är framtagen enligt
Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som
krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera. Dokumenthanteringsplanen beskriver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras
och gallras.
Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården
delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen
ansvarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslutar om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i
den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Arkivlagen och
arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och
arkiveringen av dessa. Mer och utförlig information finns att läsa i bilaga 3, Arkivhandbok för Borgholms kommun. Denna Arkivhandbok ersätter riktlinjer för dokument- och ärendehantering beslutad av kommunstyrelsen 2013-03-14 § 52.
Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är indelad i områden, en
bilaga för varje område (exempelvis ekonomi, socialnämnden, HR med flera). Bilagorna 1.1 ”Demokrati och ledning” och 1.2 ”Intern service” i dokumenthanteringsJusterandes sign
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planen anses omfatta de kommungemensamma riktlinjerna för dokument som rör
samtlig verksamhet i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 269 föreslår kommunstyrelsen ger
administrativa chefen i uppdrag att tillsammans med IT-chefen ta fram förslag på
ett godkänt digitalt mellanarkiv till Borgholms kommun. Utöver det föreslå arbetsutskottet att fullmäktige ska föreslås anta strukturen i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för Borgholms kommun, ge nämnderna i uppdrag att anta
respektive bilagor som berör deras verksamhetsområde, att dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående och att ge administrativa chefen, kommunledningsförvaltningen, i uppdrag att löpande revidera bilagor 1.1 – 1.6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-20.
Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun, 2020-1119
Bilaga 1.1 Demokrati och ledning, 2020-11-20.
Bilaga 1.2 Intern service, 2020-11-20.
Bilaga 1.3 Ekonomi, 2020-11-20.
Bilaga 1.4 HR (Lön och personal), 2020-11-20.
Bilaga 1.5 Teknisk verksamhet (Kost, städ, fastighet, gata/park och hamnar), 202011-20.
Bilaga 1.6 Ledning, stöd och utveckling (KLF och Tillväxtenheten), 2020-11-20.
Bilaga 1.7 Bygg, 2020-11-20.
Bilaga 1.8 Miljö, 2020-11-20.
Bilaga 1.9 Socialnämnden, 2020-11-20.
Bilaga 1.10 Utbildningsnämnden, 2020-11-20.
Bilaga 2 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse i Borgholms kommun 2020, 2020-11-20.
Bilaga 3 Arkivhandbok, 2020-11-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 269 Dokumenthanteringsplan.
Bedömning
På sikt bör kommunen kunna besluta om ett generellt gallringsbeslut av pappershandlingar, då vi strävar mot ett helt digitalt arbetssätt. Innan ett sådant gallringsbeslut kan tas måste vi säkerställa sökbarheten av handlingar hos de verksamheter som inte kan överlämna sina digitala handlingar till slutarkiv, utan behöver kunna behålla sökbarheten. När information i verksamhetssystem överförs till e-arkiv
för slutarkivering försvinner sökbarheten i verksamhetssystemet. Därför föreslås
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kommunstyrelsen att ge administrativa- och IT-chefen att ta fram förslag på godkänt digitalt mellanarkiv som är möjligt att koppla till Borgholms kommuns diarie
samt verksamhetssystem och som på så sätt skulle hjälpa enheterna att behålla
sökbarheten i sina verksamhetssystem.
Dock kvarstår krav på att vissa handlingar bevaras analogt, på papper, till exempel
protokoll och avtal. Utöver vad som framgår i dokumenthanteringsplanen ska samtliga verksamheter göra en ordentlig genomlysning av sina processer och handlingar för att vi ska säkerställa en rättssäker hantering av kommunens analoga och digital handlingar enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-11-21 § 204.
Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras årligen, där komplettering av
planen utifrån ett utökat digitalt arbetssätt, samt komplettering av informationssäkerhet kommer att beaktas.
Konsekvensanalys
Om kommunen inte antar en dokumenthanteringsplan i enlighet med förslaget finns
det en risk att kommunen inte kommer följa Arkivlagen (1990:782).
Beslut skickas till
Administrativ chef, kommunledningsförvaltningen
IT-chef
Kommunfullmäktige
Arkivarie
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa enheten, kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Sydarkivera för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 194

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-12-15

194

29

Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att länsstyrelsen delvis upphäver detaljplan för Solberga 3:1 och
Tings Ene 1:14.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att anta detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.
Efter antagande kunde dock länsstyrelsen notera att en mindre del av detaljplanen
möjliggjorde byggnation av sjöbodar på ett sätt som inte är förenligt med strandskyddet, vilket ger skäl att överpröva och upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen önskar inte upphäva hela detaljplanen utan presenterar
istället ett förslag som innebär att endast den mindre del som strider mot strandskyddet upphävs och resterande del av detaljplanen släpps. För att detta ska kunna genomföras behöver länsstyrelsen kommunstyrelsen i Borgholms kommuns
godkännande.
Delen som upphävs utgörs av platsen markerat e2 15 på plankartan antagen av
kommunfullmäktige 020-10-19 § 169.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-07.
Plankarta Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 - antagen av kommunfullmäktige 202010-19 § 169.
Bedömning
Länsstyrelsens förslag måste godkännas i enlighet med plan- och bygglagens
(2010:900) 11 kap 11 §.
Konsekvensanalys
Länsstyrelsen och kommunen har tidigare kommit överens om att ett delvis upphävande av detaljplanen Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. är det mest effektiva sättet
att hantera detaljplanens fortskridande på. Ett godkännande från kommunstyrelsen
etablerar det som tidigare är överenskommet mellan länsstyrelsen och kommunen
på ett juridiskt korrekt sätt genom att följa plan- och bygglagens (2010:900) 11 kap
11 §.
Beslut skickas till
Länsstyrelsens planenhet
Plansamordnaren
Kommunfullmäktige för kännedom
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/91 026 KS

Jämställdhets- och mångfaldspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram en
revidering av jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun samt ett
förslag till revidering av kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 § 254 föreslår att kommunfullmäktige
föreslås anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110.
Jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021, 2020-11-18.
Förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, 2020-11-26.
Tjänsteskrivelse, 2020-11-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 § 254 Kommande arbete med jämställdhetsfrågor och uppdatering av jämställdhets- och mångfaldsplan och policy.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ulrika Lindh (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.
Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand återremiss för att se över punkt två, i andra
hand att punkt två, stycke tre stryks.
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Erik Arvidssons återremissyrkande; kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå fullmäktige att anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag; och Erik Arvidssons
ändringsyrkande att punkt två, stycke tre stryks.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. Omröstning begärs avseende Erik Arvidssons ändringsyrkande.
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Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons ändringsyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 1nej-röster. Därmed föreslås komunfullmäktige anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag.
JA – 10
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Manar Tlas (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

NEJ – 1
Erik Arvidsson (SD)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
HR-avdelningen
Verksamhetsutvecklaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation KS ärende 13
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande att stryka stycke 3 ur attsats 2 i
kommunens jämställdhets och mångfaldspolicy.
Kommunen ska anställa medarbetare med fokus på lämplighet och kompetens
inte med anledning av ålder , kön , etnicitet eller hudfärg.

Erik Arvidsson
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Dnr 2020/217 438 KS

Deltagande i samverkansprojektet LEVA
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i samverkansprojektet LEVA genom att ansökan om LOVA-stöd för att
projektet ska kunna fortsätta bedrivas i kommunen.
Ärendebeskrivning
LEVA-projektet (Lokalt Engagemang för VAtten) bedrivs i tre kustkommuner, Kalmar, Mönsterås och Borgholm, genom LRF. Projektet har fokus på att generera åtgärder som minskar näringsbelastningen på Östersjön samtidigt som en fortsatt
produktion kan bibehållas eller ökas.
I den första fasen av projektet har metod och arbetssätt för att öka åtgärdstakten
utarbetats. En metod som projektet vill arbeta vidare med är så kallade minivattenråd genom att utveckla och modernisera dikningsföretag. Där vinsten är samordnade åtgärder med fokus på övergödning i ett vattendrag. I Borgholms kommun
har ett visst arbete genomförts i Egbykanalens delavrinningsområde, men också i
andra områden där markägare visat intresse.
Klimatförändringen ger sannolikt längre perioder av torka, mindre snö och häftigare
regn. Torråren 2018-2019 och effekten det hade på våra vattendrags transport av
näringsämnen ut till havet pekar på att många och olika åtgärder behövs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 270 föreslår kommunstyrelsen att
delta i samverkansprojektet LEVA genom att ansökan om LOVA-stöd för att projektet ska kunna fortsätta bedrivas i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 270 Deltagande i samverkansprojektet LEVA.
Bedömning
Att flera organisationer arbetar med vattenvårdsåtgärder gör att fler och olika åtgärder kan genomföras. Samverkan mellan olika projekt blir naturlig genom Kalmarsundskommissionen.
Konsekvensanalys
En fortsättning av LEVA-projektet innebär att alla deltagande kommuner söker en
egen pott LOVA-medel för att finansiera samordningen. Kommunen söker
200 000 kronor, LOVA stödet utgör 80 % och de resterande 20 % (40 000 kronor)
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utgör medfinansiering. Medfinansieringen tas ur den pott kontanta medel för vattenvård som årligen är avsatta från och med 2009.
Projektet drivs och rapporteras av LRF, kommunens tjänstemän tar fram underlag
eller deltar i markägarmöte vid behov.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Projektledare för vattenvård
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/213 041 KS

För kännedom: Budget 2021 Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägger Ölands kommunalförbunds budget 2021 till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbunds direktion har 2020-10-09 § 39 fastställt budget för 2021
och lämnat den till medlemskommunerna Borgholms kommun och Mörbylånga
kommun. Enligt förbundsordningen ska budget meddelas kommunernas kommunstyrelser.
Fastställd budget är som följer, med ett tillägg om 100 000 kronor avseende täckning av pensionsutbetalningar adderas till förbundschefernas budgetförslag med
finansiering enligt gällande fördelningsnyckel:
Verksamhet
Politisk verksamhet
-

Budget 2020: 291 000 kronor
Budget 2021: 295 000 kronor
Plan 2022: 298 000 kronor
Plan 2023: 302 000 kronor

Revisionens verksamhet
-

Budget 2020: 50 000 kronor
Budget 2021: 145 000 kronor
Plan 2022: 145 000 kronor
Plan 2023: 145 000 kronor

Förbundsdirektionens verksamhet
-

Budget 2020: 1 492 000 kronor
Budget 2021: 1 516 000 kronor
Plan 2022: 1 548 000 kronor
Plan 2023: 1 574 000 kronor

Cykelprojektet Fyr till Fyr –
-

Budget 2020: Budget 2021: Plan 2022 –
Plan 2023 -

Turistorganisationens verksamhet
Justerandes sign

Budget 2020: 5 871 000 kronor
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

-

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-12-15

197

Budget 2021: 6 063 000 kronor
Plan 2022: 6 258 000 kronor
Plan 2023: 6 355 000 kronor

Räddningstjänstens verksamhet
-

Budget 2020: 30 404 000 kronor
Budget 2021: 31 942 000 kronor
Plan 2022: 33 221 000 kronor
Plan 2023: 33 919 000 kronor

IT- verksamheten
-

Budget 2020: 0 kronor
Budget 2021: 0 kronor
Plan 2022: 0 kronor
Plan 2023: 0 kronor

Avskrivningar
-

Budget 2020: 2 800 000 kronor
Budget 2021: 2 800 000 kronor
Plan 2022: 3 000 000 kronor
Plan 2023: 3 400 000 kronor

Räntekostnader
-

Budget 2020: 20 000 kronor
Budget 2021: 20 000 kronor
Plan 2022: 20 000 kronor
Plan 2023: 20 000 kronor

Medlemsbidrag
-

Budget 2020: -40 928 000 kronor
Budget 2021: -42 781 000 kronor
Plan 2022: -44 491 000 kronor
Plan 2023: -45 715 000 kronor

Summa
-

Budget 2020: 0 kronor
Budget 2021: 0 kronor
Plan 2022: 0 kronor
Plan 2023: 0 kronor

Medlemsbidrag
Borgholms kommun
Justerandes sign

Budget 2020: -17 661 000 kronor
Budget 2021: -18 455 000 kronor
Plan 2022: -19 188 000 kronor
Plan 2023: -19 710 000 kronor
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Mörbylånga kommun
-

Budget 2020: -23 267 000 kronor
Budget 2021: -24 326 000 kronor
Plan 2022: -25 302 000 kronor
Plan 2023: -26 005 000 kronor

Summa intäkter
-

Budget 2020: -40 928 000 kronor
Budget 2021: -42 781 000 kronor
Plan 2022: -44 491 000 kronor
Plan 2023: - 45 715 000 kronor

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 39 Budet 2021.
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 39 Budget 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 264 Godkännande av Budget 2021
Ölands kommunalförbund
Beslut skickas till
Ölands kommunalförbund
Mörbylånga kommun
______________
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Dnr 2020/220 450 KS

För kännedom: Rapport uppföljning av avfallsplan 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga rapport Uppföljning av avfallsplan 2019 till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva
effekter för människa och miljö.
Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.
Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen
av mål och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas
och redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och ansvariga
för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan.
Bifogat till ärendet finns rapporten som avser 2019 och första halvåret 2020 (Rapport 2019 – Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan).
Borgholm Energis styrelse 2020-11-26 § 85 beslutade skicka rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Rapport 2019 Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan.
Borgholm Energis styrelse 2020-11-26 § 85 Uppföljning av avfallsplan 2019 – 2022.
______________
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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:

2020-12-14

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2020-11-10 - 2020-12-10

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id
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Utskriven av: Jonatan Wassberg

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
218090

K

2020-12-04

218091

K

2020-11-10

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Rapport uppföljning av avfallsplan 2019

Jonatan Wassberg

Borgholm Energi AB

I

2020-11-10

2020.2668

Jonatan Wassberg

Borgholm Energi AB

2020-12-04

2020.2667

Borgholm Energi styrelse 2020-11-26 § 85
Uppföljning av avfallsplan 2019 - 2022

KS meddelande

RAPPORT

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
2020-10-27 § 20 Sammanträdesdatum för
Hjälpmedelsnämnden 2021

Magdalena Widell

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skrivelse om synpunkter på
biblioteksstängningen, överlämnad till UTB för
besvarande

Magdalena Widell

Eva-Mia Seger
KS meddelande

SKRIVELSE
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.2677

I

Länsstyrelsen beslutar att föreskriva - med stöd Magdalena Widell
av 3 § förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
enligt ordningslagen (1993:1617)-följande;
1 § I förordning (2020:114) om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar (förbudsförordningen) finns
bestämmelser om att vissa sammankomster och
tillställningar tills vidare inte får hållas i Sverige.
Denna föreskrift innehåller ytterligare
begränsningar i fråga om att hålla sådana i
Kalmar län.
2 § Sådan sammankomst eller tillställning som
utgör allmän sammankomst eller offentlig
tillställning enligt 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen f'ar
inte hållas inom Kalmar län om den samlar fler än
50 deltagare. Vad som sägs i första stycket gäller
även sådana sammankomster och tillställningar
som avses i 1 § andra och tredje styckena
förordningen om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.
3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter
mot vad som anges i denna föreskrift finns i 2
kap. 29 § första stycket 1 ordningslagen.

2020-11-11

Länsstyrelsen

KS 2020/15-002

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.2678

2020-11-11

I

Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till Magdalena Widell
utemiljöer i vissa bostadsområden
Boverkets beslut
Stöd utbetalas med 402 741 kronor.
Detta beslut får enligt 19 § förordningen
(2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden inte överklagas.
Redogörelse för ärendet
Borgholms kommun har ansökt om stöd till
utemiljöer i vissa bostadsområden. Boverket
beslutade den 15 oktober 2020 att bevilja
sökanden stöd med 1 610 962 kronor.
Förskott har utbetalats med 1 208 221 kronor,
vilket motsvarar 75 procent av beviljat
stödbelopp.
Borgholms kommun har den 28 september 2020
inkommit till Boverket med slutrapport och
begäran om slutlig utbetalning.
Beslutsmotiveringar
Då de av sökanden inlämnade handlingarna
uppfyller villkoren för stöd i förordningen
(2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden ska resterande stöd betalas ut.
Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Sidan 2 av 10
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.2680

I

Yttrande från Polisen, Borgholms kommuns
lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot
fordon Kungsgatan genomfart 11 november-11
december

2020-11-12

Kommunpolis Öland

KS 2020/5-002

KS meddelande
2020:51

Jonatan Wassberg

REMISSVAR

Lokala trafikföreskrifter
2020.2682

I

Yttrande från Polisen: Borgholms kommuns
lokala trafikföreskrifter om upphörande av
parkeringsplats för Apotkesgruppen,
Hantverkaregatan, Borgholm

2020-11-11

Kommunpolis Öland

KS 2020/5-002

KS meddelande
2020:49

Jonatan Wassberg

REMISSVAR

Lokala trafikföreskrifter
2020.2683

I

Ordförandebeslut om stängning av äldreboenden Jonatan Wassberg
i Borgholms kommun

2020-11-12

Socialnämnden

KS 2020/122-730

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
NÄMND

Besök på äldreboenden under COVID-19pandemi
2020.2684

I

Hemställan om information och avsiktsförklaring

Jonatan Wassberg

2020-11-11

SydostLeader

KS 2019/200

KS meddelande
HEMSTÄLLAN
Hemställan om att få bjudas till kommunen för att
informera om SydostLeader
EU-projekt; Leader KalmarÖland Orientering om
möjligt gemensamt leaderområde

2020.2696

I

Skrivelse till Till de ansvariga inom Borgholms
Jan-Åke Johansson
kommun om att
STOPPA omedelbart vidare vandalisering av träd
i Borgholm!
Den sanslöst fula stympning som kastanjerna på
Kungsgatan utsatts för har ingenting med
nödvändig trädvård att göra.
Personen som utför detta må säkert vara
genomtrevlig, och förmodligen billig, men saknar
bevisligen tillräcklig kunskap!
Beskärning av träd är en konst som kräver
gedigen utbildning, stor artkännedom och inte
minst formkänsla.

2020-11-16

Naturvårdvakt och ordf- Hembygdsförening för
Borgholms stad

KS 2020/4-423

KS meddelande

SKRIVELSE

Markfrågor 2020
2020.2697
2020-11-16

I

Avstyckning Nydala

Magdalena Widell

Lantmäteriet
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/69-254

KS meddelande
Begäran om markanvisning, del av Borgholm
11:1
Bursells Entreprenad,

2020.2699

U

Undertecknade hemställes som överlåtelser av
jaktarrende avseende:
Persnäs läge 1:1 Hallnäs läge 1:1 och 2:1
Hallnäsbrotten 1:1 Lundebybrotten 1:1

2020-11-16

Rickard Olsson

KS 2020/4-423

KS meddelande

Julia Hallstensson

ÖVERLÅTELSE

Markfrågor 2020
2020.2704

I

Ärendet avslutat. Möjlig kränkning av
upphovsrätten TTN-2020-08-0385

2020-11-16

Louise Hamilton

KS 2020/2-002

KS meddelande

Magdalena Widell

Delegation KC
2020.2709

I

2020-11-16

Kalmar kommuns beslut kring uppdrag om att
utreda gemensam organisation för
räddningstjänst för kännedom.
Överlämnad till kommunal förbundet
Kalmar kommun
KS meddelande

2020.2777

Magdalena Widell

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kallelse och program Ägarsamråd 2020 i
Magdalena Widell
Kommunassurans 11 december 2020, kl 13.00 ±
via Teams.

2020-11-20

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

KS 2020/177

KS meddelande

KALLELSE

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB
2020.2778

I

Svar till angående beskärningarna på
Kungsgatan enligt den trädvårdsplan som togs
fram 2016.
Entreprenören är beställd av oss och vi har fullt
förtroende för entreprenören.
Beställning är gjord i samråd mellan mig, chef
Gata/Park och vår Parkingenjör.

Anders Magnusson

Har du sakliga synpunkter på hur vi hanterar vår
mark, park och trädskötsel i kommunen är du
välkommen att kontakta mig så tar jag det vidare
med berörda tjänstemän.
I det mail du skickade igår avseende
beskärningen på Kungsgatan går du över
gränsen, du angriper entreprenören som utför det
vi har beställt. Det är inte ok.
2020-11-20

Anders Magnusson

KS 2020/4-423

KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Markfrågor 2020
2020.2780

I

2020-11-26

II 4 2020-11-19 I2020_02960 Uppdrag att bistå
Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra
möjligheterna till god mobil uppkoppling på
fjärrtåg
Infrastrukturdepartementet
KS meddelande
Regeringsbeslut om uppdrag Trafikverket att
bistå Post- och telestyrelsen (PTS) med
information. "...Regeringen har [2020-11-19] i
särskilt beslut uppdragit åt Trafikverket att bistå
PTS i arbetet att förbättra möjligheterna till god
mobil uppkoppling på fjärrtåg (12020/02960).
PTS ska inhämta synpunkter och upplysningar
från andra relevanta myndigheter, företag och
organisationer."
Expedierat till bland annat samtliga kommuner
och regioner.

2020.2781

Jonatan Wassberg

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

II 3 2020-11-19 I2020_02958 Uppdrag att
Jonatan Wassberg
förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling
på fjärrtåg Kopia

2020-11-26
KS meddelande
BESLUT FRÅN ANNAN
Regeringsbeslut om uppdrag åt Post- och
MYNDIGHET
telestyrelsen (PTS). "...Regeringen har [2020-1119] i särskilt beslut uppdragit åt Trafikverket att
bistå PTS i arbetet att förbättra möjligheterna till
god mobil uppkoppling på fjärrtåg (12020/02960).
PTS ska inhämta synpunkter och upplysningar
från andra relevanta myndigheter, företag och
organisationer."
Expedierat till bland annat samtliga kommuner
och regioner.
2020.2783

I

Svar från OPTIMUS ADVOKATBYRÅ AB
Gillbergavägen

2020-11-24

Håkan Weberyd

KS 2011/208-559

KS meddelande

Magdalena Widell

SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2020.2786

I

2020-11-24

2020.2787
2020-11-27

Pensionsnämndens beslut om omräkning av
Magdalena Widell
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 199712-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt
PFA och KAP-KL under 2021 | Viktig information
från SKR (cirkulär 20:47)
Sveriges Kommuner och Regioner

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Minnesanteckningar från trafik- och
infrastrukturrådet 2020-11-26

Magdalena Widell

Region Kalmar
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande
2020.2789

I

MINNESANTECKNING

Medverkan i Uniform på jobbet- dagen den 4/12 - Magdalena Widell
Till kommundirektören/kommunchefen!
Enligt uppdrag översänds härmed till Kalmar läns
kommuner information om Uniform på jobbetdagen den 4 december och en uppmaning att
medverka i aktiviteten. För detta krävs att ett avtal
tecknas mellan arbetsgivaren och den anställde
som är med i Hemvärnet. Detta möjliggör för den
anställde att bära uniform på jobbet eller vid
digitala möten om arbetet sker på distans på
grund av lokala Pandemi- restriktioner.
Se bilagor (2) med dels information om Uniform
på jobbet- dagen den 4/12, dels
avtal/överenskommelse med den
anställde/hemvärnssoldaten.
Ett önskemål finns också om att denna
information vidarebefordas till de kommunala
bolagen inom kommunkoncernen.
Hälsningar!
Ted Lindqvist
Informationsbefäl
34. Hv Bat./Kalmarbataljonen
e.u.

2020-11-27

Kalmarbataljonen
KS meddelande

2020.2792

I

2020-11-30

Skrivelse ställ till personalutskottet om julgåvan
Magdalena Widell
till personalen, skattebetalarna står för kostnaden
som vanligt. Det är tydligen lätt att spendera
annars pengar! Vet hut!
Björn Rydh
KS meddelande

2020.2811

I

2020-12-01

2020-12-02

SKRIVELSE

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, Magdalena Widell
skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:49)
Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

2020.2812

SKRIVELSE

I

CIRKULÄR

Skrivelse till kommunstyrelsen och
Jonatan Wassberg
kommunstyrelsens arbetsutskott om begäran om
skolskjuts
Gleen Andersson
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande
SKRIVELSE
Magda har maskad version som lämnats ut 202012-07

2020.2813

I

2020-12-02

2020.2814

Underrättelse om möjligheten till grannyttrande
angående Bygglov för tillbyggnad och
fasadändring av enbostadshus
Miljö- och byggnadsnämnden

I

2020-12-02

KS meddelande

UNDERRÄTTELSE

ip only information om att kampanjperiod för
beställning av fiber förlängs

Jonatan Wassberg

Ip only
KS meddelande

2020.2815

Jonatan Wassberg

I

2020-12-02

INFORMATION

Skrivelse med synpunkter om bygglovshantering, Jonatan Wassberg
vattenmätare vid inflyttning
Lars-Erik Sandler
KS meddelande
E-POST
Kommunstyrelsens ordförande ringde avsändare
2020-12-02

2020.2818

I

2020-12-02

2020.2819

I

2020-12-03

E-post om utvecklingsplan för Sandvik med
bilagor

Anders Magnusson

Sandviks Byalag

Tillväxtenheten

KS meddelande
Sandviks byalag har skickat meddelande till
KSAU om utveckling av Sandvik. Meddelandet

E-POST

E-post Frågor om eventuellt bistånd till ny
vattengrupp ställd av LRF:s kommungrupp

Jonatan Wassberg

Lantbrukarnas riksförbunds kommungrupp
Borgholm
KS meddelande
E-POST
Meddelande om att Lantbrukarnas riksförbunds
kommungrupp funderar på att starta en så kallad
"vattengrupp för lantbruket" och undrar hur
kommunen kan bistå en sådan grupp med.

2020.2837
2020-12-02

I

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 202011-19 protokoll

Jonatan Wassberg

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

PROTOKOLL
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.2838

I

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 202011-19 § 90 - beslut budget 2021

2020-12-02

Kalmarsunds gymnasieförbund

KS 2020/216-041

KS meddelande

Jonatan Wassberg

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Budget, delårsrapport och årsredovisning 2021;
Kalmarsunds gymnasieförbund
2020.2839

I

Kalmarsunds gymnasieförbunds Budget 2021

2020-12-02

Kalmarsunds gymnasieförbund

KS 2020/216-041

KS meddelande

Jonatan Wassberg
BUDGET

Budget, delårsrapport och årsredovisning 2021;
Kalmarsunds gymnasieförbund
2020.2840

I

2020-12-02

2020.2841

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 202011-19 § 95 - Information om KAA
Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2020-12-02

KS meddelande
"Direktionen ger samordnaren i uppdrag att
redovisa rapporten för medlemskommunerna
samt att direktionen ges en uppföljning av KAA
två gånger/år, dvs. även under vårterminen."

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Läsårsrapport KAA 2019-2020

Jonatan Wassberg

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

2020.2844

Jonatan Wassberg

U

RAPPORT

Svar på remissen att Borgholms kommun intehar Jens Odevall
några synpunkter på genomförd
konsekvensutredning på väg 925 Åkerby

2020-12-04

Magdalena Widell

KS 2020/192-311

KS meddelande

REMISSVAR

Förslag om nya lokala trafikföreskrifter gällande
hastighetsbegränsning på del av väg 925 i Åkerby,
2020.2926

I

2020-12-08

2020.2943

2020-12-09

Anslag och bevis om att protokoll
Samordningsförbundet i Kalmar Läns
arbetsutskott 2020-11-27 är signerat

Jonatan Wassberg

Samordningsförbundet i Kalmar Län

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Länsstyrelsen beslutar att inte förklara
banvaktarstugan med tillhörande
ekonomibyggnader på fastigheten
Kungsgårdsvägen 2, Borgholms kommun för
byggnadsminne.

Jonatan Wassberg

Länsstyrelsen i Kalmar län
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande
Länstyrelsens diarienummer 432-8029-19

2020.2944

I

2020-12-10

2020.2949

I

2020-12-10

KS meddelande

INFORMATION

Protokoll från Länsstyrelsens inspektionsmöte
2020-11-05 samt verksamhetsredogörelsen

Magdalena Widell

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

I

2020-12-10

2020.2951

Viktig information till myndigheter som
Magdalena Widell
omhändertar,
företräder, vårdar eller omvårdar brittiska
medborgare
bosatta i Sverige
Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU.
Under den
övergångsperiod som pågår till och med den 31
december har brittiska
medborgare i Sverige i stort sett samma
rättigheter som tidigare.
Även efter övergångsperioden ska brittiska
medborgare, och deras
familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo i
Sverige om de bodde här
före 31 december 2020.
För att behålla sin rätt att bo och verka i Sverige
behöver brittiska
medborgare som inte har svenskt medborgarskap
ansöka hos
Migrationsverket om uppehållsstatus.
Ansökningsperioden är öppen från 1
december 2020 till 30 september 2021.
Migrationsverket vill med detta brev
uppmärksamma er på att det kan finnas
personer inom er omsorg/personer ni
möter/adepter inom ert överförmyndarskap
som behöver ta del av den här informationen.
Vänligen
uppmärksamma dessa verksamheter och deras
utövare på denna situation.
Mirgationsverket

2020-12-10

2020.2950

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

KS meddelande

PROTOKOLL

Beslut om avslag av ansökan om bidrag till
installation av laddningspunkter för elfordon

Magdalena Widell

Naturvårdsverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Brev ställd till KSO om att han önskar en
klättersställning på Gärdslösa förskola

Magdalena Widell

Hjalmar
KS meddelande

SKRIVELSE
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.2952

I

Beslut- ändring av beslutet om projektstöd.
Länsstyrelsen bifaller ansökan om ändrat
slutdatum. Nytt slutdatum 2021-12-31

2020-12-10

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2011/208-559

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2020.2953

I

2020-12-10

2020.2957

I

2020-12-10

Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 8V

Jonatan Wassberg

Valmyndigheten

Administrativa enheten

KS meddelande

CIRKULÄR

Valmyndighetens Ställningstagande Valsedlarnas Jonatan Wassberg
ordning i valsedelställen
Valmyndigheten
KS meddelande

2020.2958

I

2020-12-10

Valmyndighetens Ställningstagande Utbildning av Jonatan Wassberg
röstmottagare
Valmyndigheten
KS meddelande

2020.2959

I

2020-12-10

Valmyndighetens Ställningstagande Tidsramar
ambulerande röstmottagning

Jonatan Wassberg

Valmyndigheten
KS meddelande

2020.2960

I

2020-12-10

Valmyndighetens Ställningstagande Avskärmning Jonatan Wassberg
av platsen för valsedlar
Valmyndigheten
KS meddelande

2020.2961
2020-12-10

I

Valmyndighetens Ställningstagande anmälan om Jonatan Wassberg
samtycke
Valmyndigheten
KS meddelande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-12-10

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2020-11-10 - 2020-12-10

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

50

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.2676

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot fordon Kungsgatan
genomfart 11 november-11 december

2020-11-11
KS 2020/5-002

2020:51

DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter
2020.2689

U

Yttrande Lublins överklagande av kf 2020-09-14 Ilko Corkovic
§ 127; Information: Särskilt boende Ekbacka
Borgholms kommun

2020-11-13
KS 2019/160-254

DELEGERINGSBESLUT
Markanvisning, särskilt boende Ekbacka
Borgholms kommun

2020.2690

U

2020-11-13

Yttrande över Lublins överklagande av kf 2020- Ilko Corkovic
09-14 § 137; Motion (Per Lublin ÖP) markförvärv och uppförande av trygghetsboende
på f d Solkattentomterna i Borgholm i mål 479320
Yttrande

KS 2019/193-109

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

2020.2691

U

2020-11-13

Yttrande över Lublins överklagan av kf 2020-09- Ilko Corkovic
14 § 146; Översyn av arvodesreglemente i mål
4796-20
Yttrande

KS 2019/212-024

DELEGERINGSBESLUT
Översyn av arvodesreglemente

2020.2692

2020-11-13

U

Yttrande över Lublins överklagande av kf 202009-14 § 125; godkännande av kungörelse (mål
nr 4790-20)

Ilko Corkovic

Yttrande

KS 2020/9-002

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020
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Ärendemening
2020.2693

U

2020-11-13

Yttrande över Lublins överklagande av kf 202009-14 § 136; Motion (Anne Oscarson SD) om
gratis trygghetslarm i mål 4795-20

Ilko Corkovic

Yttrande

KS 2020/32-109

DELEGERINGSBESLUT
Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis
trygghetslarm

2020.2694

U

2020-11-13

Yttrande över Lublins laglighetsprövning
gällande kf 2020-09-14 § 128; fyllnadsval
socialnämnden i mål 4789-20

Ilko Corkovic

Yttande

KS 2018/218-116

DELEGERINGSBESLUT
Politiska uppdrag 2019-2022; val till nämnder
och styrelser

2020.2703

U

2020-11-13

Länsförsäkringar- ansökan för gatupratare
tillstyrks för perioden 2020-11-13--2021-05-31

Anders Magnusson

Yttrande

KS 2020/6-002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnade av allmän plats

2020.2779

U

2020-11-23

Angående Gillbergavägen/Borgholms kommun Anders Magnusson
I skrivelse daterad 28 oktober 2020 föreslår ni
att kommunen bidrar till att ersätta kostnader för
att återställande av bärlager/maskinjustering på
av kommunen nyttjad sträcka.
Skadorna på vägen har uppkommit av att vägen
har ett eftersatt underhåll. Vi är trots det villiga
att ytterligare bidra till vägens underhåll utöver
de åtgärder vi redan har betalat som motsvarar
den tonersättning som andra transportörer
betalar. Det extra bidrag vi kan tänka oss att
betala ska ses som en ersättning för bristande
kommunikation kring transporterna. Det extra
bidraget beräknas i antalet transporterade
ton*2,80 kr + moms vilket utgör ca 252.000 kr +
moms.
Optimus advokatbyrå

KS 2011/208-559

DELEGERINGSBESLUT
Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2791

U

Yttrande - naturreservatet Rälla Ekerum dnr
511-6395-16

Anders Magnusson

2020-11-25
KS 2020/181-265

DELEGERINGSBESLUT
Remiss; Förslag till bildande av naturreservatet
Rälla-Ekerum

2020.2793

U

Brevsvar ett hållbart Öland

2020-11-30

Christian Johansson/Fredrik Fredriksson

KS 2020/207-000

2020-11-30 Skickat per post/magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Skrivelse om kommunens framtidsversioner för
ett hållbart Öland
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52

Ärendemening
2020.2805

U

2020-12-01

Grävtillstånd- Grävning sker på GC utmed Sune Julia Hallstensson
Danielssons gata mf 2021-04-01--2021-12-31
20200047/BEAB

KS 2020/3-002

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.2806

U

2020-12-01

Grävtillstånd- Grävning sker på Algurens väg
2020-11-02-2020-11-30

Julia Hallstensson

20200051/BEAB

KS 2020/3-002

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.2807

U

2020-12-01

Grävtillstånd- Grävning sker på Barnässtigen
2020-11-02-2020-11-06

Julia Hallstensson

20200052/BEAB

KS 2020/3-002

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.2808

U

2020-12-01

Grävtillstånd- Grävning sker på Ekelungsgatan
2020-11-16--2021-09-30

Julia Hallstensson

20200054/BRS Networks

KS 2020/3-002

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.2809

U

2020-12-01

Trafikanordningsplan tillstånd- Schakt för
utbyggnad av fibernät 2020-11-16--2021-09-30

Julia Hallstensson

20200011/BRS Networks

KS 2020/3-002

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.2810

U

Himla gott- tillstyrks Ansökan tillstyrks 2020-12- Anders Magnusson
01-2021-05-31
uteservering 4,0 m * 11,0 m samt 2021-0601²2021-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering
under perioden 2020-05-25²2020-08-31 är
högst 5,5 m* 11,0 meter utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten.

2020-12-01

Yttrande

KS 2020/6-002

2020-12-01 Skickat till Polisen /MW

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.2816

U

Medfinansieringsintyg avseende ny träningsplan Ilko Corkovic
i Borgholm med ID 71576

2020-12-02

IFK Borgholm

KS 2020/107-814

Signerat av kommunalråd 2020-12-02

DELEGERINGSBESLUT

Skrivelse med önskemål om en 11-manna
fotbollsplan i Mejeriviken
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-11-03
§ 223 Information från verksamheten
§ 224 Möte med Ölands Utbildningscenter och enhetschef för
arbetsmarknadsenheten
§ 225 Genomförande av undersökning av delårsboende
§ 226 Ansökan om bidrag till studiecirkel Tillsammans mot ensamhet
§ 227 Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021
§ 228 Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas
personer folkbokförda i kommunen
§ 229 Information: Borghoms Energi Affärsplan 2021 – 2024
§ 230 VA-taxa 2021
§ 231 Samarbetsavtal 2021 tom 2023 - Framtid Borgholm - mellan
parterna Borgholms Fastighetsägareförening, Borgholms
Cityförening och Borgholms kommun.
§ 232 Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping
§ 233 Sammanträdestider 2021
§ 234 Medfinansiering till ansökan om statsbidrag för
renovering/ombyggnad hembygdsstuga
§ 235 Projekt nybyggnation Åkerboskolan 2019/91
§ 236 Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm
§ 238 Löneöversyn 2020
2020-11-10
§ 239 Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta
§ 240 Initiering av detaljplan Borgholms hamn
§ 241 Yttrande om hastighetsberänsning del av väg 925 genom Åkerby
§ 242 Information - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med budget
2021 samt plan 2022-2024
§ 243 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 244 Information från verksamheten angående pågående pandemi
§ 245 HR-chefen: Redovisning av Medarbetarundersökning 2020
§ 246 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
§ 247 Styrgruppsmöte - Projekt nybyggnation Åkerboskolan
§ 248 Arbetstidsregler för administrativ personal
§ 249 Ersättning för lunch för gymnasieelever som har fjärrundervisning
2020-11-16
§ 250 Julgåva till personal
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Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB
2020-11-26

§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Styrelsemötets öppnande
Föregående protokoll
VD informerar
Personalärenden 2020
Ekonomisk uppföljning för oktober 2020
Uppföljning av avfallsplan 2019 - 2022
Separering dagvatten 2020/73 12 - 13
Ökade nitrathalter i vattendrag inom Borgholms kommun
Årshjul styrelsen 2020/72 17
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Beslut från kommunen oktober/november 2020
Utvärdering styrelse och VD 2020
Avtackning Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant
------------------------------------------------------------------------------------

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 200

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-12-15

200
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Dnr 2020/211 805 KS

Åtgärder till följd av föreningars svar på undersökning av pandemins
effekter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
dela ut bidrag om totalt 210 000 kronor enligt följande fördelning:
-

Bygdegårdarna 7 000 kronor per gård (14 gårdar).
Bredsättra sockenstuga 2 000 kronor
Böda IK, Högby IF, Persnäs AIF samt IFK Borgholm 10 000 kronor per förening.
IOGT NTO Friska viljor och Folkets hus 10 000 kronor per förening till biografverksamhetrana i Löttorp respektive Borgholm.
Runstens väv och Löttorps vävstuga 10 000 kronor per förening.
Föreningen Gärdslösa prästgård 30 000 kronor.

Beslutet belastar 1010 1300 innevarande år.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har skickat ut en enklare undersökning
om hur Coronapandemin påverkat kommunens föreningar. Cirka 70% av föreningarna har svarat. Det är mycket olika hur pandemin påverkat föreningslivet. En del
föreningar har inte kunnat ha någon verksamhet sedan i mars, en del har kunnat
genomföra det mesta och ett fåtal har haft mer verksamhet.
Föreningar som har lokaler för uthyrning har drabbats hårt. Det har varken gått att
genomföra egna arrangemang eller hyra ut lokalerna. Många av kommunens föreningar får delar av sina inkomster genom att ställa upp och hjälpa till som till exempel parkeringsvakter vid större arrangemang. Eftersom det under sommaren inte
genomfördes några större arrangemang har flera föreningar inte fått beräknade intäkter.
Det är inte bara ekonomiskt föreningslivet drabbats. Många föreningar har tappat
medlemmar eftersom det inte genomförts några aktiviteter. Finns en oro för att
medlemmar inte kommer tillbaka. Många saknar den sociala gemenskap som finns
i föreningslivet. Det är viktigt att träffa andra och göra saker tillsammans för att
minska isolering och ensamhet.
Flera föreningar oroar sig för vad som kommer att hända 2021.
Beslutsunderlag
Svar från kommunens föreningar på undersökning av pandemins effekter, 2020-1211.
Ansökningar om extra bidrag från föreningar, 2020-12-11.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-12-15
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-12-07 § 30 Undersökning; Hur har
Coronapandemin påverkat föreningarna
Bedömning
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott konstaterar att föreningarna i Borgholms kommun har påverkats av Coronapandemin på flera olika sätt. Flera föreningar har sökt och erhållit statligt eller annat stöd för sin verksamhet. Lokalägande
föreningar har kostnader för bland annat el och vatten även om det inte kunnat bedrivas någon verksamhet i lokalerna. Föreningar som får inkomster av arrangemang och tävlingar har inte fått det 2020.
Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) anmäler sig jävig och deltar inte i beslut i ärendet.
Yrkande
Staffan Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag med tillägget 10 000 kronor för bidrag till biografverksamhet även ska tilldelas
Folkets hus.
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag utan Staffan Larssons tillägg.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons yrkande
om bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag med tillägg; och Erik Arvidssons yrkande om bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag utan tillägg.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag med
Staffan Larsson tillägg.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation KS ärende 18
Jag reserverar mig mot Lars Ljungs tilläggsyrkande att ge 10 000 kr till Folkets
hus med anledning att Folkets hus bedriver en diskriminerande och
exkluderande verksamhet.

Erik Arvidsson
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