
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Paragrafer 
1-12 

 

Plats och tid 
 
 

Stadshuset, KS-rummet 09:00-11:40 
 Beslutande ledamöter 
 

Ilko Corkovic (S)  
Staffan Larsson (C)  
Sara Kånåhols (V)  
Nina Andersson-Junkka (S)  
Ulrika Lindh (C)  
Lars Ljung (S)  
Erik Arvidsson (SD)  
Torbjörn Johansson (FÖL)  
Annette Hemlin (FÖL)  
Marcel van Luijn (M)  
Carl Malgerud (M)  

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef   
Jonatan Wassberg, sekreterare 
Magnus Areskog, kommunpolis  § 1 
Linda Hedlund, utvecklingssamordnare  § 1 
Linda Kjellin, tillförordnad ekonomichef  §§ 2,3,12 
Mattias Sundman, controller  §§ 2,3 
Kristian Kijewski, fastighetsstrateg  § 12 

 Justerare Staffan Larsson med Erik Arvidsson som ersättare 

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen klockan 13:00 2021-02-03  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Ilko Corkovic 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Staffan Larsson 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-03 Datum då anslaget tas ned 2021-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset plan 1, Borgholm 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 1 Möte med lokalpolisen om trygghetsmätningen och 
medborgarlöften 

  3 

§ 2 Information från verksamheten, kommunchefen 2021/11 002  4 - 5 

§ 3 Ekonomichefen redovisar preliminärt ekonomiskt resultat för år 
2020 

2019/69 041  6 

§ 4 Revidering av taxa (Socialnämnden) - Mat på korttidsboende 2020/23 041  7 

§ 5 Revidering av taxa (Miljö- och byggnadsnämnden) - 
handläggningsfaktor för startbesked och master, torn och 
vindkraftverk 

2020/23 041  8 - 9 

§ 6 Svar på granskningrapport om ekonomistyrning 2019/27 007  10 - 11 

§ 7 Medel för inköp av hyllor för meröppet biblioteket Borgholm 2020/228 889  12 

§ 8 Samverkan kring energi- och klimatrådgivning 2018/74 106  13 

§ 9 Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg 2020/135 311  14 - 15 

§ 10 Meddelande och delegationsbeslut 2021/10 002  16 - 31 

§ 11 Fakturering av avgifter för gatuservering 2020/59  32 - 33 

§ 12 Information om pågående ärenden om fodran hos migrationsverket 
och försäkringsärende med Protector - Ärendet är stängt för 
allmänheten 

  34 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-26 1   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 1 Dnr 2021/35 009 KS 
 
Möte med lokalpolisen om trygghetsmätningen och medborgarlöften 

Ärendebeskrivning 
Polismyndigheten gör årligen en trygghetsmätning där invånare får utrycka sin upp-
levelse av tryggheten, tilliten och brottsligheten i kommunen. Frågorna som ställs 
är återkommande för att myndigheten bättre ska kunna analyseras svaren.  

Lokalpolisen har bjudits till sammanträdet för att redogöra för Trygghetsmätningen 
2020:s resultat. 

Dagens sammanträde 
Kommunpolisen redogör för trygghetsmätningen. Av informationen framgår att 
Borgholms kommun är den tryggaste kommunen i Polisregion Syd enligt mätning-
ens index. Efter en analys av mätningen bedömer polismyndigheten att fortkörningar 
är ett problem i kommunen. Detta är dock inte ett problem som är unikt för Borg-
holm. Det sammanslagna indexen för kommunen har inte förändrats från föregåen-
de år. 

Ilko Corkovic (S) informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott har för avsikt att 
lyfta en punkt på nästkommande sammanträde om vad kommunen kan göra för mo-
torburna ungdomar i kommunen. 

______________
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§ 2 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens ar-
bete och lämna en lägesbeskrivning. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om läget och kommunens arbete relaterat till pågående 
pandemi. Av informationen framgår bland annat: 

- Det råder fortsatt omfattande smittspridning i länet. Det krislägesavtalet för att 
öka möjligheten till bemanning används i regionen.  

- Vaccinationer fortsätter. Samtliga inom äldreomsorgen inklusive de flesta i per-
sonalen har fått sin första dos. Applicering av den andra dosen har påbörjats, 
men kommunen har fått ett reducerat antal doser, liksom övriga Sverige. 

- Kommunens högstadieklasser har delvis distansundervisning och erbjuds matlå-
dor att beställa av kommunen för de tillfällen de inte är i skolan lokaler. 

- Kulturskolan har fortsatt distansundervisning.  
- Fritidsgårdarna är stängda, men förberedelser pågår för att kunna öppna upp på 

ett säkert sätt.  
- Fortsatt distansundervisning på gymnasiet, men det planeras för en successiv 

återgång till närundervisning.  
- Kommunsens personal som har möjlighet fortsätter arbeta på distans där och då 

så är möjligt.  
- Från och med måndag 25 januari, är kommunens sport- och fritidsanläggningar 

åter öppna för organiserad träning för barn och ungdomar födda 2005 eller sena-
re.  

- Kommunen kommer inte ta ut några hyresavgifter för föreningar 2020. 

Vidare informerar kommunchefen kommunstyrelsen om andra större projekt och 
ärenden i kommunen. Av informationen framgår bland annat: 

- Upphandling för byggnation av nya Åkerboskolan pågår. Upphandlingen har för-
skjutning med anledning av att gjord dagvattenutredning visade på att dessa ar-
beten bör ingå i entreprenaden. Kommunfullmäktige förväntas kunna besluta om 
finansiering av projektet i mars, efter förslag från styrelsen i februari. 

- Detaljplanearbetet för det område det nya särskilda boendet på Ekbacka är något 
försenat på grund av förlängda diskussioner med länsstyrelsen om eventuellt 
skyddsvärda växter på fastigheten. Kommunen inväntar också utslag från förvalt-
ningsrätten i två mål angående två olika överklagade beslut. Projektets styrgrupp 
ska i februari ta ställning till underlaget inför upphandling av byggentreprenad och 
godkänna eventuella tillägg.  
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- Kommunledningsförvaltningen tillsamman med socialförvaltningen har under år 
2020 arbetat med ett förslag om etablering av ett LSS-boende. Planen var inled-
ningsvis att detta skulle byggas på Resedan 11, något som inte längre är aktuellt. 
Kommunens tjänstepersoner arbetar nu med att hitta en ny plats för etablering av 
ett LSS-boende. 

- Kommunen har via webbenkät fått till sig ett 40-tal intresseanmälningar för hyres-
rätt i Löttorp. Av svaren framgår att 2:or och 3:or verkar vara av störst intresse.  

- Arbetet med etablering av fritidsbank fortgår.  
- Advokatfirman Lindahls har utrett de juridiska förutsättningarna för att starta ett 

allmännyttigt bostadsbolag i kommunen. Kommunen arbetar med ett förslag till 
bolagsordning och ägardirektiv till ett allmännyttigt bostadsbolag. 

- Kommunen har skickat en digital enkät ut till de boende i närheten av Runsten för 
att undersöka intresset av en affär/matbutik. 

- Kommunledningen kommer att ha digitala möten om utveckling av kommunens 
östra sida med invånarna där. Mötena kommer hållas under vårvintern. 

- Kommunledningsförvaltningen bereder frågan om skolsturkturen i kommunen ska 
ändras inför politisk beredning av styrelsen och beslut i kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen utgår ifrån utbildningsnämndens förslag om åter-
förening av årskurs 6 med resterande årskurser i mellanstadiet. 

- Revisorerna granskar kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess.  
- Rekryteringen av HR-chef fortgår. Kommunen har fått 20 sökande och kommer 

att gå vidare med några av dem. Ledningsgruppen förväntar sig ha förslag till 
kommunstyrelsen i mars.  

______________
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§ 3 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ekonomichefen redovisar preleminärt ekonomiskt resultat för år 2020 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens arbete med årsredovisningen 2020 och sammanställningen av re-
sultatet 2020 fortgår. Styrelsen bedöms behandla årsredovisningen vid sitt sam-
manträde i mars 2021.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen redogör för arbetet med årsredovisningen 2020 och för det prelimi-
nära resultatet. 

______________
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§ 4 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Revidering av taxa (Socialnämnden) - Mat på korttidsboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  korrigera taxa för mat vid kortidsboende till 129 kronor per dag, beslutad av 

fullmäktige § 185/2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om taxor för socialnämndens verksamheter 2020-
11-16 § 185 i samband med beslut om budget. I den antagna taxan skiljer sig av-
giften för mat i de olika verksamheterna som serverar mat till omsorgstagare. 

Då maten som serveras i på de olika boendena är den samma bör taxan för maten 
vara densamma.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-20. 
Förslag till justering, utdrag från Borgholms kommun taxor 2021, ändring i rött, 
2020-01-20. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
______________
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§ 5 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Revidering av taxa (Miljö- och byggnadsnämnden) - handläggningsfak-
tor för startbesked och master, torn och vindkraftverk - handlingar till-
kommer efter nämndens sammanträde 2021-01-22 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 
att  korrigera taxan i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag till be-

slut. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på miljö- och byggnadsnämndens uppdrag tagit fram en för-
enklad bygglovstaxa. I det förslag som först lämnades till byggnadsnämnden för 
beredning innan fullmäktige fastställde 2021 års taxa var det vissa detaljer som inte 
följde med. Efter samråd med miljö- och byggnadsnämndens ordförande lämnade 
förvaltningen förslag på ändring av den taxa som fastslogs av fullmäktige 2020-12-
07 § 199. På extrainkallat sammanträde 2021-01-25 förslog nämnden fullmäktige 
att revidera taxan enligt förvaltningens förslag.  

Förslaget innebär att en tabell tillkommer, att vissa justeringar görs i tabell 1 Taxe-
tabell fasta avgifter och i tabell 8 Master, torn, vindkraftverk samt att kommunens 
taxa får en bilaga med rubriken Tidsuppskattning bygg 2021. Tabellen som till-
kommer berör handläggningsfaktorer för startbesked, vilket inte är något nytill-
kommet, utan som fanns i föregående års taxa. Justeringarna i tabell 1 är som föl-
jer:  

- I ärendetyp Ändrad användning där texten ”70 % av bygglovsavgiften, berörd 
del” ändras till ”70 % av bygglovsavgiften samt full avgift för startbesked”. 

- I ärendetyp Tidsbegränsat bygglov/säsong där texten ”75 % av bygglovsavgift” 
ändras till ”70 % av bygglovsavgiften samt full avgift för startbesked”.  

- I ärandetyp Myr/plank tillkommer i ärendetypsrubriken ”bullervall”. 
- I ärendetyp Attefall 30m2, förråd/garage tas beskrivningen bort. 
- I ärendetyp Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad tas beskrivningen bort. 

Justeringarna av tabell 8 (som i förslaget till beslut är tabell 9) förändrar det mini-
mala antalet timmar som ersättningen beräknas till 6 i alla typer av master, torn och 
verk, samt ändrar handläggningsfaktor 1 (HF1) för Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod för 1 torn från 250 till 500 och för fler än ett från 550 till 700. Bilagan 
läggs till för att ha en tabell som tydliggör hur kommunen beräknar avgifter för sina 
tjänster som regleras av plan och bygglovslagen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott § 19, 2021-01-14. 
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Taxor 2021, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-01-25. 
Bilaga1 Tidsuppskattning, 2021-01-25. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-25 § 4. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 6 Dnr 2019/27 007 KS 
 
Svar på granskningrapport om ekonomistyrning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  överlämna redovisningen av åtgärder som svar till revisorerna. 

att  uppdra till förvaltningen att verkställa åtgärderna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat att 
genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen säkerställer att ekonomistyr-
ningen bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  PwC har på upp-
drag av kommunens revisorer granskat ekonomistyrning och rekommenderar 
kommunstyrelsen att: 

- Tillse att de konsekvensanalyser som ska upprättas vid beslut om åtgärds-
planen förtydligas och bifogas nämndernas beslut som skickas till kommun-
styrelsen. 

- Utveckla användandet av volymtal, nyckeltal och jämförelser för att beskriva 
verksamheten och tydligare underbygga de ekonomiska aspekterna av 
budgeten. 

- Se över budgeteringen av vissa poster inom finansförvaltningen dels vad 
gäller precisionen vid budgetering, dels att justering görs enligt kommun-
fullmäktiges beslut. 

- Se över planeringen av sammanträden till kommande år med hänsyn till att 
delårsrapporten som upprättas per 31 augusti bör komma kommunfullmäk-
tige till del så tidigt som möjligt ur ett styrningsperspektiv. I dagsläget är det 
endast sex veckor kvar av året då fullmäktige behandlar delårsrapporten.  

- Dokumentet Budgetförutsättningar utökas med tidplan och därefter beslutas 
politiskt för att tydliggöra förutsättningarna ytterligare. 

- Se över underlaget till utformning av styrmodellen, i syfte att förtydliga bud-
getprocessen så att nämndernas budgetförslag överlämnas till kommunsty-
relsen efter beslut i respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 
Slutgiltig rapport granskning av ekonomistyrning Borgholm, 2020-09-11 

Kommunrevisorernas beslut Granskning av ekonomistyrning, 2020-09-11 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20. 
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Bedömning 
De åtgärdsplaner som sedan tidigare presenteras i samband med månadsuppfölj-
ningen kommer under 2021 kompletteras med en tydligare konskevensanalys.   

Nya mål har antagits inför 2021 som ska ha bättre bäring på verksamheten. Flerta-
let av de mätetal som kopplats till de nya målen är mätetal som både är jämförbara 
på nationell nivå och med den egna kommunen. Dessa mål och mätetal kommer 
att ut-vecklas ytterligare med tiden och målet är att tydligare kunna koppla de eko-
nomiska aspekterna av budgeten till kommunfullmäktiges mål. 

Överskott i finansförvaltningen beskrivs i samband med månadsuppföljningen för 
att förtydliga vad eventuellt avvikelse beror på.   

Ett preliminärt delårsdokument kan presenteras i kommunstyrelsen i september 
och för kommunfullmäktige i oktober. Ett komplett delårsdokument inklusive perso-
nalbokslut och koncern beslutas i oktober respektive november..  

Dokumentet Budgetförutsättningar beslutas sedan tidigare av budgetberedningen. 
För att möta PwCs rekommendationer bör dokumentet kompletteras med tidplan. 

I budgetprocessen hanterar respektive nämnd sitt prioriteringsunderlag innan detta 
presenteras i budgetberedningen. Denna punkt kan tydliggöras ytterligare genom 
att dokumentet budgetförutsättningar kompletteras med en tidplan. 

Konsekvensanalys 
De flesta punkterna kan hänföras till fortsatt arbete och utveckling av budgetproces-
sen vilket är en ständigt pågående process samt arbetet med att införa de nya 
kommunfullmäktigemålen inför 2021. Ekonomiavdelningen har även sedan tidigare 
ett uppdrag att förenkla månadsuppföljningen där åtgärdsplan och konsekvensana-
lys blir en del av det uppdraget.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
Ekonomiavdelningen 
Ekonomichefen 
______________
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§ 7 Dnr 2020/228 889 KS 
 
Medel för inköp av hyllor för meröppet biblioteket Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  remittera ärendet till förvaltningen för att föreslå finansiering inom kommu-

nens befintliga investeringsbudget. Ny tjänsteskrivelse ska ligga som under-
lag till nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Inför genomförandet av meröppet på Borgholms bibliotek behöver hyllor anpassas. 
Det behöver köpas in lägre hyllor som skapar en säker och trygg miljö för medbor-
garna då de besöker biblioteket på obemannade tider. Då behöver man kunna ha 
en överblick i lokalen. Planerandet av införandet av meröppet är tänkt till april 2021 
och därför behöver detta genomföras inför starten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden 2020-12-16 § 120 Meröppet på biblioteket i Borgholm. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 8 Dnr 2018/74 106 KS 
 
Samverkan kring energi- och klimatrådgivning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  remittera ärendet till förvaltningen för att utvärdera energi- och klimatrådgiv-

ningen i dess nuvarande form. Tjänsteskrivelse med förslag ska lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade till kommunstyrelsen förslag om att förlänga 
den samverkan som kommunen har med kommunerna Mörbylånga, Mönsterås, 
Högsby, Vimmerby och Hultsfred.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-03 § 214 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-17 § 254 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 9 Dnr 2020/135 311 KS 
 
Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  avsätta 235 000 kronor till beläggningsarbete Enskilda vägen Eskilslund, som 

en del av Ölandsleden. Beslutet belastar Investeringsbudget, Affärsverksam-
het, Hamnar. 

att  inte ta över vägsträckan från föreningen, utan hänvisar till underhållsplanen 
för cykelvägar. 

Ärendebeskrivning 
Vägföreningen Enskilda vägen Eskilslund har genom skrivelse framfört önskemål 
om att Borgholms kommun bekostar beläggningsarbete på 610 meter vägsträcka 
utmed kustvägen samt en förfrågan om eventuellt kommunalt övertagande av den-
na vägsträcka. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg samt belägger den med olje-
grus, 2020-08-12. 

Bildbilaga 1, 2020-08-12. 

Bildbilaga 2, 2020-08-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 9 . 

Bedömning 
Den aktuella sträckan är i kontinuerligt behov av underhåll på grund av den all-
männa trafiken utmed sträckan. Sträckan ingår nu också i cykelleden Ölandsleden. 

En förening med så få medlemmar, och därmed begränsad ekonomi, har ingen 
möjlighet att hålla vägen i ordning med den trafikbelastning som råder och inte i det 
skick som förväntas för att kunna leva upp till cykelledens status. 

Ett övertagande av vägsträckan innebär en kostsam och tidskrävande process 
med lantmäteriförrättning och bedöms därför inte aktuell. 

En punktinsatts från kommunen på den aktuella vägsträckan är därför att föredra.  

Beläggningsarbetet utförs av kommunens ramupphandlade entreprenör, i sam-
band med andra beläggningsarbeten i närområdet, och faktureras Borgholms 
kommun. 
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Konsekvensanalys 
Med ovan nämnda åtgärd har vi en sammanhängande sträcka utmed kustvägen 
med begränsat underhåll under många år. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Gata/park 
Hamnchefen 
Vägföreningen Enskilda vägen Eskilslund 
______________
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§ 10 Dnr 2021/10 002 KS 
 
Meddelande och delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den till-
sammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan). 

______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2954 U Flyttning av fordon med registreringsnummer 
HEP 589

Jonatan Wassberg

2020-12-11 VILCEANU, PAUL Administrativa enheten

      DELEGERINGSBESLUT

2020.2964 U Specifik Upphandling genom SKL Kommentus 
lnköpscentrals dynamiska inköpssystem 
avseende Elenergi 2021-02-01- 2024-01-31.

Ilko Corkovic

2020-12-14 Bixia 

KS 2020/1-059 DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal

2020.2965 U Tilldelningsbeslut - (20/45): Upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
översiktsplan för Borgholms kommun 
Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela 
följande leverantör i upphandlingen (20/45): 
Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning  
(MKB) för översiktsplan för Borgholms kommun. 
SWECO Environment AB

Ilko Corkovic

2020-12-14

KS 2020/9-002 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.2978 U Yttrande på begäran från Förvaltningsrätten i 
Växjö angående laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges samtliga beslut 2020-10-19 
(mål nr. 5339-20)

Ilko Corkovic

2020-12-18 Yttrande 

KS 2020/201-006 Skickat 2020-12-18/Magda DELEGERINGSBESLUT

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige samt 
överklagande av samtliga beslut under samma 
sammanträde 

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-01-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

2020-12-08 - 2021-01-20

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2988 U Medgivande- Formellt medgivande från 
markägare av Kesnäsudden 1:1 (markering på 
karta nedan)  att aska från xx får strös på 
området under förutsättning att länsstyrelsen 
godkänt ansökan. Medgivandet förlängs tom 
2021-06-30 pga pandemin 

Ilko Corkovic

2020-12-21

KS 2020/9-002 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.3117 U Apoteket- ansökan tillstyrks för en 
trottoarpratare 2021-01-01-2021-12-31

Jens Odevall

2020-12-22 Yttrande 

KS 2020/6-002 2020-12-22 Skickat via e-post /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.3118 U GBJ- Ingen erinran mot ansökan om  
avfallscontainrar och verktygscontainer 2020-12-
01--2021-04-04

Jens Odevall

2020-12-22 Yttrande 

KS 2020/6-002 2020-12-22- Skickat via e-post /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.3119 U Bönan på hörnet - tillstyrkt ansökan för 
uteservering. 2020-12-22- 2021-05-31 , 2021-09
-01-2021-09-22  
2021-09-28—2021-12-31. 
Området för uteservering 4,0 m * 5,0 m utanför 
den del av fastigheten som disponeras av 
verksamheten förutsatt att minst 1,5 meter fri 
gångbana bibehålls. 
 tillstyrks 2021-06-01 —2021-08-31 (fastställd 
gågatuperiod) samt 2021-09-23—2021-09-27. 

Jens Odevall

2020-12-22 Yttrande 

KS 2020/6-002 2020-12-22 yttrandet skickat via e-post/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2021.37 U Svar [TRV 2020/128943] Begäran om yttrande 
om lång transport

Jonatan Wassberg

2021-01-08 Christina  Norberg

      DELEGERINGSBESLUT

2021.41 U Delegationsbeslut att ge fullmakt för Lindahls 
advokater att företräda kommunen i ärendet 
utbetalning av ersättning från migrationsverket 

Ilko Corkovic

2021-01-11 Fullmakt 

KS 2021/9-002 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 

2020.1130 U Uppföljning 2020 åtgärder miljömål Borgholm Anders Magnusson

2021-01-11

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/93-403 DELEGERINGSBESLUT

Regionala åtgärdsprogram för miljömålen

2021.97 U Grävtillstånd- Grävning sker på Ängsgatan 15 
2020-12-31-2020-12-31

Julia Hallstensson

2021-01-19 20210001/BEAB 

KS 2021/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd  2021

2021.124 U Charlotte Thür- Ingen erinran mot ansökan om 
container 2021-01-20-2021-01-29

Anders Magnusson

2021-01-20 Yttrande 

KS 2021/6-002 2021-01-20 Yttrandet skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

Sidan  3 av 3
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-01-20

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-01-26

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.37 Svar [TRV 2020/128943] Begäran om yttrande om 
lång transport

Jonatan Wassberg §1/2021

2021-01-08 Christina  Norberg Jonatan Wassberg

      K-SEKR

Jonatan Wassberg

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2926 I Anslag och bevis om att protokoll 
Samordningsförbundet i Kalmar Läns 
arbetsutskott 2020-11-27 är signerat

Jonatan Wassberg

2020-12-08 Samordningsförbundet i Kalmar Län

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

PROTOKOLL

2020.2943 I Länsstyrelsen beslutar att inte förklara 
banvaktarstugan med tillhörande 
ekonomibyggnader på fastigheten 
Kungsgårdsvägen 2, Borgholms kommun för 
byggnadsminne.

Jonatan Wassberg

2020-12-09 Länsstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande
Länstyrelsens diarienummer 432-8029-19 

Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-01-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2020-12-08 - 2021-01-20

Riktning: Inkomna

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2944 I Viktig information till myndigheter som 
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.

Magdalena Widell

2020-12-10 Migrationsverket

      KS meddelande 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

INFORMATION

2020.2949 I Protokoll från Länsstyrelsens inspektionsmöte 
2020-11-05 samt verksamhetsredogörelsen 

Magdalena Widell

2020-12-10 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

PROTOKOLL

2020.2950 I Beslut om avslag av ansökan om bidrag till 
installation av laddningspunkter för elfordon 

Magdalena Widell

2020-12-10 Naturvårdsverket 

Sidan  2 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2951 I Brev ställd till KSO om att han önskar en 
klättersställning på Gärdslösa förskola 

Magdalena Widell

2020-12-10 Hjalmar 

      KS meddelande 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

SKRIVELSE

2020.2952 I Beslut- ändring av beslutet om projektstöd. 
Länsstyrelsen bifaller ansökan om ändrat 
slutdatum. Nytt slutdatum 2021-12-31

Magdalena Widell

2020-12-10 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2011/208-559 KS meddelande 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2953 I Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 8V Jonatan Wassberg

2020-12-10 Valmyndigheten Administrativa enheten

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

CIRKULÄR

2020.2955 I Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 
protokoll 2020-12-04

Magdalena Widell

2020-12-14 Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2957 I Valmyndighetens Ställningstagande Valsedlarnas 
ordning i valsedelställen

Jonatan Wassberg

2020-12-10 Valmyndigheten

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

SKRIVELSE

Sidan  3 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2958 I Valmyndighetens Ställningstagande Utbildning av 
röstmottagare

Jonatan Wassberg

2020-12-10 Valmyndigheten

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

SKRIVELSE

2020.2959 I Valmyndighetens Ställningstagande Tidsramar 
ambulerande röstmottagning

Jonatan Wassberg

2020-12-10 Valmyndigheten

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

SKRIVELSE

2020.2960 I Valmyndighetens Ställningstagande Avskärmning 
av platsen för valsedlar

Jonatan Wassberg

2020-12-10 Valmyndigheten

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

SKRIVELSE

2020.2961 I Valmyndighetens Ställningstagande anmälan om 
samtycke

Jonatan Wassberg

2020-12-10 Valmyndigheten

      KS meddelande
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 199 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

SKRIVELSE

2020.2974 I Information om ytterligare förskjutning av styrels 
planeringsomgång

Magdalena Widell

2020-12-17 Energimyndigheten

      KS meddelande INFORMATION

2020.2976 I Skrivelse med synpunkter på att ingenting görs 
på östra delen av kommunen. Överlämnad till 
KSO för besvarande.
2020-12-21 KSO återkopplat via telefon.

Magdalena Widell

2020-12-18 Elisabeth Rosenqvist

Sidan  4 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2979 I Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning 
av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § 
anställningsskyddslagen | Viktig information från 
SKR (cirkulär 20:62)

Magdalena Widell

2020-12-17 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2980 I Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2021 | Viktig information 
från SKR, cirkulär 20:54

Magdalena Widell

2020-12-17 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2989 I Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 
Myndigheten för kulturanalys.

Magdalena Widell

2020-12-21 Regeringskansliet 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2990 I Överenskommelse med kommunerna om civilt 
försvar förlängs

Magdalena Widell

2020-12-21 MSB 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.3089 I Epost: Fortsatt utveckling av Borgholms kommun Jonatan Wassberg

2020-12-21 Sara Kånåhols (V), Ilko Corkovic (S) och Staffan 
Larsson (C) 

KS 2021/30-019 KS meddelande E-POST

Digital mötesplattform för förbättring av 
Borgholms kommun, östra sidan

2020.3124 I Skrivelse från Vårdföretagarna till landets 
kommuner om ersättning för covidmerkostnader

Magdalena Widell

2020-12-22 Vårdföretagarna 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.3125 I Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd
Enligt de skärpta restriktioner regeringen 
meddelade den 18 december bör all verksamhet 
som drivs av kommuner och "inte är nödvändig" 
stängas ned – exempelvis idrottshallar. Svenska 
Ridsportförbundet vädjar till Sveriges kommuner 
att i sina beslut ta hänsyn till 
ridskoleverksamhetens ansvar enligt 
djurskyddslagen samt dess möjlighet att bedriva 
verksamhet som inte ökar smittspridning i 
samhället.

Magdalena Widell

Sidan  5 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-12-22 Svenska Ridsport förbundet

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.3127 I Utbildningsnämnden 2020-12-16 § 116
Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 
2022 - 2024 (inkl. intern kontrollplan, 
konsekvensanalyser)

Jonatan Wassberg

2020-12-22 Utbildningsnämnden

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2020.3128 I Utbildningsnämndens verksamhetsplan med 
budget 2021 samt plan 2022-2024 - antagen UN 
2020-12-16 § 116 

Jonatan Wassberg

2020-12-22 Utbildningsnämnden

      KS meddelande VERKSAMHETSPLAN

2020.3130 I Kalmarsunds gymnasieförbund Direktionens 
protokoll 2020-12-16

Jonatan Wassberg

2020-12-22 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.3131 I Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2020-12-
16 § 106 Delegering av beslut enligt § 11 c, 
förordning SFS 2020: 115, vid spridning av viss 
smitta angående gymnasieskolan 

Jonatan Wassberg

2020-12-22 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande 
Utdrag från diariefört protokoll KS 2020.3130

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.3138 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande 
Kommunfullmäktiges ordförande avgörande att 
inte tillåta deltagande på distans på fullmäktige 
2020-10-19  för Per Lublin och Roland Wickholm 
2020-10-12

Magdalena Widell

2020-12-23 Förvaltningsrätten 

KS 2020/201-006 KS meddelande DOM

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige samt 
överklagande av samtliga beslut under samma 
sammanträde 

2020.3142 I Ändringar i kundavtalet 2020-12-22- Inera utökar 
antalet Tjänster som omfattas av kundavtalet och 
förbättrar befintliga avtalsdokument. Nya Tjänster 
som omfattas av kundavtalet
Informationsförsörjning INCA Statistiktjänsten 
Säkerhetstjänster - Autentisering

Magdalena Widell

2020-12-23 Inera 

Sidan  6 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2017/86-106 KS meddelande 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv 
av aktier

2020.3145 I Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 
2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 20:59

Magdalena Widell

2020-12-23 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.3146 I Slutligt utfall av 2019 års kommunala 
fastighetsavgift, prognos 2020–2022 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 20:60

Magdalena Widell

2020-12-23 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.3147 I Arbetsmiljöverket bedömer att er utredning och 
era åtgärder/ åtgärdsplaner inte ger anledning till 
några ytterligare tillsynsinsatser från vår sida. Vi 
har därför avslutat ärendet. 

Magdalena Widell

2020-12-23 Arbetsmiljöverket 

KS 2020/224-001 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Arbetsmiljöutredning

2020.3151 I Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
Kommunstyrelserna
Meddelande från styrelsen - Överenskommelse 
mellan Staten
och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021
Ärendenr: 20/01595
Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har vid sammanträde den 18
december 2020 beslutat
att för sin del godkänna överenskommelsen för 
2021 med staten om äldreomsorg –
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 
fokus, samt
att i en skrivelse informera kommunerna om 
överenskommelsen

Magdalena Widell

2020-12-28 SKR 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.3158 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-17 § 252 
BN 2020/4 Mötesdatum för miljö- och 
byggnadsnämnd 2021

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan  7 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2021.6 I Ersättning vid juridisk rådgivning och 
konsultverksamhet | Viktig information från SKR 
(cirkulär)

Magdalena Widell

2021-01-05 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.19 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-17 § 261
KOLSTAD 39:32 Planbesked för enbostadshus 

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2021.20 I Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020
-12-03 § 221 

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

2021.21 I Ansökan om planbesked Dnr 2017/366 BN Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

2021.22 I Tjänsteskrivelse Planbesked Dnr 2017/366 BN Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

2021.23 I Bilaga 1 Planområdets avgränsning och 
beskrivning Kolstad 39 32 Dnr 2017/366 BN

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

2021.24 I Samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-26 § 252 Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande
Dnr 2017/366 BN

UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

2021.25 I Undersökning betydande miljöpåverkan, Kolstad 
39,32 Dnr 2017/366 BN

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan  8 av 11
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

2021.27 I Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020
-12-03 § 219

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2019/204-214 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Planprogram för Byxelkroks hamn

2021.28 I Byxelkrok 1:1 Planprogram 2020-11-26 Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2019/204-214 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Planprogram för Byxelkroks hamn

2021.30 I Tjänsteskrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden 
BYXELKROK 1:1 Planprogram, godkännande 
och beslut om samråd

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2019/204-214 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Planprogram för Byxelkroks hamn

2021.31 I Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-17 § 254
BN 2020/4 Samverkan energi- och 
klimatrådgivning, beslut

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2018/74-106 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

Samverkan kring energi- och klimatrådgivning

2021.33 I Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020
-12-03 § 214
BN 2020/4 Samverkan energi- och 
klimatrådgivning

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2018/74-106 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Samverkan kring energi- och klimatrådgivning

2021.34 I Minnesanteckningar EKR 6 kommuner 2020-11-
19

Jonatan Wassberg

2020-12-28 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2018/74-106 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Samverkan kring energi- och klimatrådgivning

2021.39 I Återrapportering, uppdarget att det inrättas 2 
parkeringsrutor med rullstols-symbol med 
placering enligt förslag är genomfört

Jonatan Wassberg

2021-01-08 Borgholm Energi AB

KS 2020/40-315 KS meddelande E-POST

Handikapparkering, Åkerbohemmet
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.46 I Förlängning av överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro 
med viss ersättning till riskgrupper under 
coronapandemin | Viktig information från SKR 
(cirkulär 21:02)

Magdalena Widell

2021-01-11 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.51 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 21:03)

Magdalena Widell

2021-01-12 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.52 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning 
enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 21:04)

Magdalena Widell

2021-01-12 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.53 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19 | Viktig information från 
SKR (cirkulär 21:05)

Magdalena Widell

2021-01-12 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.57 I Protokoll från Kommunförbundet Kalmar läns 
styrelsemöte 2020-12-10

Magdalena Widell

2021-01-14 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.58 I Skrivelse med fråga om skolmaten och varför 
kommunen kan erbjuda mat eller ersättning under 
hemundervisning samt svar från KSO

Magdalena Widell

2021-01-14 Emelie 

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.71 I Skrivelse med fråga om pandemirestriktioner 
gällande stängt bibliotek samt svar från 
kommunchef 

Magdalena Widell

2021-01-15 Charlotte Harrieson

      KS meddelande SKRIVELSE
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.72 I Minnesanteckningar från mötet mellan KLT och 
kommunen 2020-09-21 

Magdalena Widell

2021-01-15 KLT 

      KS meddelande MINNESANTECKNING

2021.74 I Underlag till begäran av tillfällig lokal 
trafikföreskrift för grävarbete på Sandgatan, 
Trädgårdsgatan och Kvarngatan, påverkar också 
Tullgatan, Köpmangatan, Marknadsvägen, 
Fritidsvägen,  och Östra Kyrkogatan tillsammans 
med Gång och cykelväg Marknadsvägen-
Badgatan 

Jonatan Wassberg

2021-01-18 Borgholm Energi

KS 2021/5-002 KS meddelande
Innehåller Grävtillstånd, Trafikanordningsplaner 
(TA-planer) som är menade att påverka bland 
annat  Trädgårdsgatan,  Kvarngatan och Gång 
och cykelväg Marknadsvägen-Badgatan

UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Lokala trafikföreskrifter 

2021.85 I Synpunkter om nitrat i vattentäkten i Lindby Magdalena Widell

2021-01-19 Fredrik Fredriksson/ Christian Johansson

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.131 I Föreläggande om yttrande över 
laglighetsprövning enligt kommunallagen om 
kommunstyrelsens beslut 2020-10-20 §
166 Godkännande av markanvisningsavtal samt 
hyresavtal, särskilt boende Ekbacka Borgholms 
kommun. Mål 5382-20 

Jonatan Wassberg

2021-01-20 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/160-254 KS meddelande FÖRELÄGGANDE

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2021.134 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 21:06)

Magdalena Widell

2021-01-20 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-26 11   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 11 Dnr 2020/59 KS 
 
Fakturering av avgifter för gatuservering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  inte ta ut avgifter, specificerade inom kommunstyrelsens taxor antagna av 

kommunfullmäktige § 185/2020, för  upplåtelse av allmän platsmark för ser-
vering och affärsverksamhet från 1 januari till 30 juni 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande lyfte frågan om att inte ta ut några avgifter för gatu-
servering under första halvåret 2021 på det gruppledarmötet som hölls 2021-01-
20. Samtliga gruppledare meddelade där sitt stöd för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 beslutade att inte ta ut avgifter 
för uteserveringar fram till 30 juni. Beslutet togs för att underlätta för det lokala nä-
ringslivet. Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 66 godkände bland annat det beslutet. 

När 30 juni närmande sig beslutade krisledningsnämnden 2020-06-26 § 34 att hal-
vera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 2020 och 
att intäktsbortfallet skulle belasta resultatet. 
Eftersom kommunen tar ut avgifter en gång om året innebär i praktiken att om 
kommunen inte tar ut avgifter för första halvåret så halveras taxan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-22 § 17. 

Bedömning 
Beslutet fattas för att stödja det lokala handels- och restaurangnäringen som är 
verksam under lågsäsongen. 

Konsekvensanalys 
Beslut enligt förslag innebär en halvering av de avgifter, specificerade inom kom-
munstyrelsens taxor antagna av kommunfullmäktige § 185/2020, för gatuservering 
2021. 

Beslutet enligt förslag beräknas innebära ett inkomstbortfall för kommunstyrelsen 
om mellan 220 000 och 290 000 kronor, baserat på avgifterna som togs ut 2019. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-26 11   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-26 12   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 12  
 
Information om pågående ärenden om fodran hos migrationsverket och 
försäkringsärende med Protector - Ärendet är stängt för allmänheten 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen informerar om pågående ärenden angående kommunens fordran på 
migrationsverket och kommunens pågående tvist med försäkringsbolaget Protector 
Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge angående försäkrings-
ersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp. 

Kommunstyrelsen ledamöter ges möjlighet att ställa frågor om arbetet med att ta 
fram ett ekonomiskt resultat 2020.
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