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Dnr 2020/209 514 KS

Möte om parkeringsbevakning, parkingingsautomater, presentation av
utvärdering och planring inför 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av parkeringsbevakning för allmän plats och fastighetsmark där kommunen är huvudman, fastighetsägare eller hyresgäst med befogenhet att utföra parkeringsövervakning.
Inom de områdena/platserna beskrivet i ärendet.
att

godkänna föreslagna områden för betalparkering.

att

uppdra förvaltningen att lämna förslag på parkeringslösningar längs Hamnvägen i yttre hamnen.

att

genomföra en översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter gällande parkeringar.

Ärendebeskrivning
Kommunen har under ett antal år utfört parkeringsövervakning enligt lagen
(1976:206) om felparkeringsavgift genom att teckna avtal med entreprenör.
Gällande avtal går nu ut och kommunen är i behov av en ny upphandling för
parkeringsbevakning för allmän plats och fastighetsmark där kommunen är
huvudman, fastighetsägare eller hyresgäst med befogenhet att utföra parkeringsövervakning.
Vid evenemang eller liknande kan särskilda insatser komma att efterfrågas.
Sådana insatser beslutas av kommunen.
Områden som föreslås omfattas av betalparkering:
Inom Borgholm 11:1
Torget (Östra Kyrkogatan 10)
Bakom Kyrkan (Östra Kyrkogatan 8)
Osten (Energivägen 5)
Bussparkering, tömningsstation (Kapellvägen 1)
Sjöstugans badplats (båda parkeringarna) (Sjöstugevägen 1)
Inom Tings ene 1:14
Köpingsvik Kyrka (Kyrkallén 1)
Smedjan (Köpingevägen)
Skurkkvarnsvägen (Skurkvarnsvägen 11)
Byxelkroks hamn
Justerandes sign
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Förslagets ska ta utgångspunkt i att datum för avgifter är 1 juni – 31 augusti
samt skördefesten för Torget, bakom Kyrkan, Energivägen och Kapellvägen, att omfattning är dygnet runt och att avgift är 15 kronor per timme.
Beslutsunderlag
Kartunderlag för parkeringarna.
Bedömning
Kommunen kan enligt gällande lagar och förordningar tillämpa parkeringsövervakning och meddela parkeringsanmärkningar inom områden och platser
där parkerande och stannande regleras genom lokal trafikföreskrift och att
föreskriften är införd i liggaren och skyltad enligt gällande bestämmelser.
Beslut skickas till
Tillväxtchefen
Gata/park-chefen
Kommunchefen
______________
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Dnr 2019/24 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.
Beslutsunderlag
Checklista.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 161 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden.
Dagens sammanträde
Miljöchefen och tillförordnad byggchef informerar om bland annat:
-

-

-

Miljö- och bygglovsenhetens pågående digitaliseringsarbete. Ny modul till verksamhetssystemet ByggR är inköpt för att effektivisera bygglovsenhetens och
administrativa enhetens arbete. Även det nya verksamhetssystemet för miljöenheten, EDP Vision ska tas i funktion denna vecka.
Bygglovsenheten har fortsatt högt tryck av ärenden rörande kartbeställningar,
förhandsbesked och bygglov. Ökningen i ansökan om förhandsbesked och kartbeställningar tyder på att det höga antalet bygglovsärenden kommer bestå även
kommande år.
Miljöenheten har för tillfället tre vakanta tjänster, en som ej är fylld, en sjukskrivning och en tjänstledighet.
Miljö- och byggnadsnämnden har i större utsträckning hållit sina möten digitalt,
vilket också gäller möten mellan tjänstemän på miljö- och bygglovsenheten.
Miljöenheten anser sig vara redo för att djupare samarbeta med Mörbylånga
kommun. Vidare beslut från Mörbylånga kommun väntas för att fortsatt kunna
utveckla samarbetet ytterligare.
Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun och ordförande i Mörbylånga kommuns samhällsbyggnadsnämnd har diskuterat möjligheten att via avtalssamverkan etablera en lokal lantmäterimyndighet på Öland.

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/241 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att
bevilja 400 000 kronor i bidrag till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.
Beslutet belastar verksamhet 1010 1300 innevarande år.
Ärendebeskrivning
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidi-gare bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund
av byggnadens usla skick är inte detta möjligt längre. Föreningen har i dagsläget 85
medlemmar där cirka 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmarna är allt
ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flick-or/kvinnor (76
stycken – 9 stycken pojkar/män).
Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens 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 star-tade 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 mycket viktig investering 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
upp-förande 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.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottet 2020-03-19 § 5 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad.
Justerandes sign
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Ansökan om bidrag till byggnation av ridhus, Tryggestad och kalkyl 2019-12-09.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Ölands Ryttarförening
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2020/23 041 KS

Verksamhetsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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 förungdomar, 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.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2019/133 041 KS

Godkännande av delårsbokslut 2020 Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att
godkänna Delårsrapport 2; 2020-01-01 - 2020-08-30.
Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund har lämnat över delårsbokslutet till kommunen för godkännande.
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
flertal engångsåtgärder vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, bemanJusterandes sign
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ningen 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.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ölands kommunalförbund
______________
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Dnr 2020/213 041 KS

Godkännande av Budget 2021 Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
lämna Ölands kommunalförbunds budget 2021 till kommunstyrelsen för kännedom.
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
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Budget 2020: 5 871 000 kronor
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
Utdragsbestyrkande
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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.
Beslut skickas till
Ölands kommunalförbund
Mörbylånga kommun
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/214 KS

Godkännande av drift- och underhållsplan samt utse kontaktperson
Projekt Ölandsleden etapp 2
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att
godkänner drift- och underhållsplanen och anser därmed investeringsprojektet Ölandsleden avslutat.
Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott
att

ge kommunchefen uppdrag att utse en kontaktperson för kommunen i kontakt med Ölands kommunalförbund och Mörbylånga kommun gällande samordning av underhåll och utveckling av cykelleden.

Ärendebeskrivning
Drift- och underhållsplanen ska fungera som ett instrument för att skapa en gemensam bedömning i de båda kommunerna för hur Ölandsleden fortsättningsvis
ska vara en säker och attraktiv turistcykelled.
Planen omfattar:
Skyltar.
Barmarksunderhåll.
Broar och färistar.
Information.
Ekonomi.
Kartor.
Ölands kommunalförbund beslutade en kontaktperson i respektive Ölandskommun, gällande arbetet med drift- och underhåll av Ölandsleden, för att möjliggöra
överlämnande av information och dokumentation från projektet inför kommunernas
fort- satta arbete med drift och underhåll.
Projektets två största finansiärer, Region Kalmar län och trafikverket, anser projektet avslutat.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 43 Projekt Ölandsleden
etapp 2 drift- och underhållsplan och kontaktperson.
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 43 Beslut om
drift- och underhållsplan och kontaktperson.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att drift- och underhållsplanen kan antas.
Justerandes sign
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Dnr 2020/212 KS

Uppdrag till Räddningstjänst Öland att utreda förutsättningarna för gemensam organisation för kommunal räddningstjänst.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen
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 mycket 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.
Justerandes sign
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I samband med sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsningar som behöver göras på respektive organisations räddnings-tjänst 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.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47 Utredningsuppdrag
förbundsbildning.
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47
Utredningsuppdrag förbundsbildning.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Ölands kommunalförbund
______________
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Dnr 2020/59 KS

Sökbara medel för omställningsstöd för näringslivet till följd av coronaviruset (COVID-19)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
uppdrag kommunchefen att ansöka aviserat bidrag om 240 000 kronor och
bevilja medfinansiering i den utsträckning som krävs för ansökan.
Beslutet balastar verksamhet Projekt bidrag 1010 1300 av 2021 års budget.
Ärendebeskrivning
Region Kalmar län informerade kommunen 2020-12-03 i en skrivelse att Regionala
utvecklingsnämndens presidium 2020-11-30 beslutat att avsätta medel för att finansiera extra stöd för lokala insatser kopplat till handel, restauranger och caféer.
Dessa medel är sökbara för kommuner enligt följande riktlinjer:
-

-

-

-

Riktas till länets kommuner eller annan aktör som kommunen utser, dock en
ansökan per kommun.
Stöd kan utgå med max 240 000 kronor per kommun. Regionens stöd består
av en kombination av regionala projektmedel (max 175 000 kronor per kommun) och verksamhetsmedel (65 000 kronor per kommun), vilket ger en total
stödnivå på max 68 %.
Kommunens egen insats kan bestå av egna kontanta medel samt egen arbetstid och ska uppgå till resterande del, cirka 30 %. Även annan medfinansiering
är godkänd.
Stödet avser kostnader för till exempel gemensam marknadsföring i olika former inklusive gemensam webbhandel, organisation och erbjudande av gratis
hemkörning (gäller ej livsmedelsbutiker eller alkohol) samt andra typer av gemensamma insatser för att stödja handel och liknande verksamheter som påverkas av pandemin.
Projekten får enbart omfatta kostnader upparbetade till och med 2021-06-30.
Insatserna måste vara redovisade tillsammans med nedlagda och betalade fakturor senast den 31 aug 2021.
Ansökan görs i webbverktyget Min ansökan, enligt vanlig process.

Beslutsunderlag
Extra stöd för lokala insatser kopplat till handel, restauranger och caféer, 2020-1203.
Beslut skickas till
Kommunchefen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/215 020 KS

Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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 framkommer, mer än vikten av att arbetsgivaren följer upp att det fungerar.
Till dagens sammanträde lämnas förslaget för kommunstyrelsen bereda frågan.
Beslutsunderlag
Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun - 2020-10-28
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Dnr 2020/196 004 KS

Dokumenthanteringsplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens 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 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen beslutar
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.
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.
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
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.
Justerandes sign
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Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras årligen, där komplettering av
planen utifrån ett utökat digitalt arbetssätt, samt komplettering av informationssäkerhet kommer att beaktas.
Konsekvensanalys

Om negativt beslut, kommer inte Borgholms kommun följa Arkivlagen
(1990:782).
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
Arkivarie
Administrativa enheten
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Sydarkivera för kännedom
______________
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Dnr 2020/217 438 KS

Deltagande i samverkansprojektet LEVA
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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.
Genom dikningsföretag finns ett mer eller mindre etablerat samarbete. De skapades under de förhållanden som rådde för 70-200 år sedan. Även dikningsföretagen
behöver anpassas så att både miljö och produktion får positiva effekter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01.
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)
utgör medfinansiering. Medfinansieringen tas ur den pott kontanta medel för vattenvård som årligen är avsatta från och med 2009.
Justerandes sign
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Projektet drivs och rapporteras av LRF, kommunens tjänstemän tar fram underlag
eller deltar i markägarmöte vid behov.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Projektledare för vattenvård
______________

Justerandes sign
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