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Dnr 2021/48 023 KS

Rekrytering HR-chef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation
att anställa Johanna Alfredsson som HR-chef i Borgholms kommun från och
med 2021-06-03.
att

ge kommunchefen i uppdrag att reglera anställningsvillkoren i övrigt.

att

paragrafen omedelbart justeras.

Ärendebeskrivning
Kommunen har haft 18 sökande, var av fyra har kallats till en första intervju. Av
dessa har två huvudkandidater valts för vidare intervjuer av ledningsgruppen och
personalutskottet, HR-avdelningens personal samt fackliga representanter.
Efter intervjuer och referenstagning är fackliga organisationer, ledningsgrupp samt
politik enhälliga i att föreslå kommunstyrelsen att anställa Johanna Alfredsson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-23.
Dagens sammanträde
Kommunchefen och HR-specialist redogör för rekryteringsprocessen.
Kandidaten till tjänsten som HR-chef presenterar sig själv för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ledamöter får möjlighet att ställa kommunchefen och kandidaten
frågor.
Beslut skickas till
Kommunchefen
HR-avdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchef
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens arbete och lämna en lägesbeskrivning.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informera om följande:
-

Pandemiläget och kommunens vidtagna åtgärder för att begränsa smittspridningen i kommunen redogörs för.
Pågående upphandlingsärende för totalbyggentreprenad för nybyggnation Åkerboskolan fortgår och tilldelningsbeslutet ska tas om.
Arbetet med detaljplan Ekbacka fortgår. Ärendet är tätt sammankopplat med
bygget av nytt särskilt boende på Ekbacka. Kommunchefen redogör kort för
ärendets fortgång.
Kommunen, tillsammans med Borgholm Energi AB, arbetar med ett förslag att
bilda ett allmännyttigt bostadsbolag.
Kommunen undersöker möjligheten att etablera hyreshus i Löttorp och Spjutterum.
Flera enkäter är utskickade för att undersöka bland annat intresset av matbutik i
Runsten, intresset hos fritidsboende att flytta till kommunen. Sammanfattning av
svaren väntas sammanställas under månaden.
Kommunen kommer hålla digitala medborgardialoger riktade mot östra sidan av
kommunen. Dessa påbörjas på onsdag (2021-03-03).
Kommunens arbete med att digitalisera sina tjänster fortgår och två funktioner,
en mot miljöenhetens och en mot bygglovsenheten, kommer introduceras inom
kort.

Kommunstyrelsens ledamöter ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/8 042 KS

Budgetuppföljning januari
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter januari.





Resultatet för kommunen är +4,8 miljoner kronor. (Årsprognos +17,1 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +4,2 miljoner kronor. (Årsprognos
+2,4 miljoner kronor)
Likvida medel 36,8 miljoner kronor.
Investeringar 1,9 miljoner kronor. (Årsprognos 59,9 miljoner kronor

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen januari 2021, 2021-02-22.
Budgetuppföljning för kommunen januari 2021, 2021-02-22.
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Kommunstyrelsen
-

-

Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår, samt omförhandling av arrendeavtal, effekten kommer till största del under 2022 och framåt
beroende på när avtal löper ut.
Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som
påverkar resultatet negativt.
Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar
av digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer.
Utredning måste göras av omlastningens kostnader om ersättning inte utgår från staten.
Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna har ökat.

Dagens sammanträde
Ekonomichef och controller informeras om budgetuppföljningen.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 servering och affärsverksamhet från 1 januari till 30 juni 2021.
att

förslag till beslut om bidrag, efterskänkta kostnader etcetera, underbyggs med
tydliga underlag och motiv. Detta för att inte förfördela andra delar av samhället med fattade beslut och för att behov ska vara genomlysta.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande lyfte frågan om att inte ta ut några avgifter för gatuservering under första halvåret 2021 på det gruppledarmötet som hölls 2021-0120. 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 näringslivet. Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 66 godkände bland annat det beslutet.
När 30 juni närmande sig beslutade krisledningsnämnden 2020-06-26 § 34 att halvera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 2020 och
att intäktsbortfallet om 285 000 kronor ska 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 Fakturering av avgifter för gatuservering.
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 kommunstyrelsens 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S), Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg:
att förslag till beslut om bidrag, efterskänkta kostnader ect. Underbyggs med tydliga
underlag och motiv. Detta för att inte förfördela andra delar av samhället och att behov är genomlysta.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut; och Carl Malgeruds tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med Carl Malgeruds
tilläggförslag.
Beslut skickas till
Tillväxtenheten
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/224 253 KS

Fastighetsförsäljning kommunala mark - Hagtornsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja del av fastigheten Borgholm 11:1 vid Hagtornsvägen enligt bilagd köpehandling.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Borgholm Rosenträdet 1 har genom åren nyttjat cirka 230 kvm intill
fastigheten belägen på Borgholm 11:1. På markbiten har även tidigare ägare till
Rosenträdet 1 uppfört en byggnad.
Beslutsunderlag
Avtal och ansökan om fastighetsreglering mark Hagtornvägen.
Tjänsteskrivelse, 2021-01-26.
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-02-02 § 22.
Bedömning
Tillväxtenheten har fört dialog med nuvarande ägare till Rosenträdet 1 och ser
fördelar för fastigheten att tillskiftas markbiten. Borgholms kommun äger ingen
fördel i att behålla markbiten, därmed är en avstyckning lämplig för Rosenträdet
1.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 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
Tillväxtenheten
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga rapporteringen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun som arbetsgivare ska årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska sammanfattas i åtgärdsplaner och ingå som en del i verksamhetens budgetplan och årsrapport. Årlig kontroll rapporteras till FOSAM (Förvaltningsvis samverkansgrupp) och en sammanställning från förvaltningen rapporteras
till CESAM (Central samverkansgrupp).
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen - sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2020, 2021-03-01.
Socialförvaltningen - sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020,
2021-03-01.
Bilaga till Socialförvaltningen - sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020, 2021-03-01.
Kommunledningsförvaltningen - sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020, 2021-03-01.
Bilaga till Kommunledningsförvaltningen - sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020, 2021-03-01.
Dagens sammanträde
HR-chefen och personalkonsulent informerar om genomfört systematisk arbetsmiljöarbete och sammanställningen av resultatet.
Kommunchefen informerar om att CESAM har hanterat underlaget och att det godkänts av närvarande fackliga representanter.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/22 269 KS

Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms Båtklubbs verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 70 000 kronor till inköp av 2 stycken 10 meters Y bommar till båtklubben befintliga bryggor samt inköp av utbytesdetaljer till de befintliga bojarna vid nya bryggan i yttre hamnen.
Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget för investeringar, hamnar.
att

ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med båtklubben
för bryggor och bommar med uppräkning för inköp av 9 stycken 8 meters Y
bommar, á 15 000 kronor som monterades i somras, 2 nya 10 meters Ybommar á 25 000 kronor samt arrende av ytterligare 16 nya båtplatser vid
nya bryggan yttre hamnen. Detta avtal ska ersätta nuvarande avtal.

att

ge förvaltningen i uppdrag att i samband med ny detaljplan för yttre hamnen
anvisa ny plats för klubbhus samt teckna avtal för detta.

att

ge förvaltningen i uppdrag att anvisa ny plats för båtuppställning och teckna
avtal om detta.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
att hitta en alternativ ställplats för båtklubben.
Vid möte med båtkubbens representanter 2019-10-29 diskuterades utvecklingen
av yttre hamnområdet och båtklubbens intressen i området. Samtliga deltagare på
mötet var överens om att området i yttre hamnen kommer att exploateras inom en
överskådlig framtid och att det därför är bättre att ligga före med planering av
klubbstugans och båtuppställningsplatsens framtida placering. En prioritetslista
upprättades med önskemål och förslag från klubbens sida.
Efter ytterligare ett möte 2020-01-18 var kommunledningsförvaltningen och båtklubben överens om att dela upp ärendet i tre delar då det är tre olika arrendeavtal
som ska hanteras. De tre delarna som diskuterades är som följer:
-

Klubbhusets framtida placering föreslås tas upp i samband med ny detaljplan
för yttre hamnen. Nytt arrendeavtal kan tecknas i samband med flytt.

Båtuppställningsplatsen flyttas. Båtklubben önskar hyra ny yta för detta ändamål
och ser Rosenforsområdet som en möjlig lösning. Nytt arrendeavtal kan tecknas i
samband med flytt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arrende av brygganläggningar. De befintliga bryggorna kompletteras med två nya
10 meters Y bommar. Bojar och tillhörande fästanordningar vid nya bryggan i yttre
hamnen rustas upp och klubben arrenderar 16 platser vid nya bryggan. Nytt arrendeavtal enligt förslag kan tecknas omgående.
Övriga punkter i prioriteringslistan flyttas till den underhållsplan som nu upprättas
för hamnen i helhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03.
Mötesanteckningar från möte 2019-10-29, 2021-02-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09 § 30.
Bedömning
Med ovanstående åtgärder, där båda parter är överens, påbörjas arbetet i god tid.
Det skapar ett tidsutrymme att såväl praktiskt som ekonomiskt komma fram till bra
lösningar.
Konsekvensanalys
Finansiering av åtgärderna sker genom höjt arrende med 22 079 kronor per år med
årlig indexuppräkning för båtklubben samt att samtliga elkostnader läggs över på
båtklubben. I dagsläget cirka 22 000 kronor per år. Resterande belopp tas från investeringar, hamnar.
Utan åtgärd står kommunen fortfarande stilla i en fråga som har varit aktuell i
många år, det kommer att skapa tidspress och andra bekymmer i framtiden.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 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
Tillväxtchefen
Hamnchefen
Mark och expolateringsstrategerna
Plansamordnaren
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
Borgholms kommun blir medlem i föreningen Sveriges Fritidsbanker och
startar en fritidsbank i Borgholms kommun.
att

uppmana arbetsmarknadsenheten att samordna fritidsbanksverksamheten i
kommunen, gärna tillsammans med den planerade återbruksverksamheten.

att

lämna beslutet till budgetberedningen för hänsynstagande i pågående budgetprocess. Beslutet kräver medel till ett treårigt Fritidsbankprojekt beräknat
till cirka 535 000 kronor per år.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och
utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ för etablering av en fritidsbank i
kommunen. Ria hela människan kan tänka sig ett samarbete vad gäller denna typ
av verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 31 ge kommunchefen i
uppdrag att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbank.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 § 83 lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen som ligger till grund för ärendet föreslog att Borgholms kommun ska verka för att det finns en Fritidsbank i kommunen och att verksamheten samordnas
med socialförvaltningens verksamhet för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Kultur- och fritidsutskottet föreslog 2021-02-16 § 5 kommunstyrelsen att Borgholms
kommun blir medlem i föreningen Sveriges Fritidsbanker och startar en fritidsbank i
Borgholms kommun, att uppmana Arbetsmarknadsavdelningen att samordna fritidsbanksverksamheten i kommunen, gärna tillsammans med den planerade återbruksverk-samheten och att avsätta medel till ett treårigt Fritidsbankprojekt, cirka
535 000 kronor per år.
Beslutsunderlag
Motion 2018-03-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 31.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-08-24 § 18.
Tjänsteskrivelse 2021-02-03.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-02-16 § 5.
Justerandes sign
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Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar,
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.
2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige.
Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kommunen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisationer skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning
som inte används längre.
Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller
ersättningskrav med andra ord.
De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen
plånbok.
Föreningen Sveriges Fritidsbanker har på ett årsmöte beslutat att inte låna ut andra
saker till exempel dataspel, musikinstrument eller konst.
Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som planerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.
Att bli medlem i Fritidsbanken Sverige kostar 5 000 kronor i startavgift. Då ingår ett
skyltpaket och ett antal t-shirts. Fritidsbanken Sverige tar ut en årlig serviceavgift
på 2 500 kronor per kommun. I denna avgift ingår bland annat en samlingsförsäkring. Fritidsbanken har en webbshop där man kan köpa bland annat skyltmaterial
och personalkläder.
Det finns flera olika alternativ för att etablera en fritidsbank eller ett ”fritidsbibliotek” i
kommunen. Fritidsbanken Sverige äger varunamnet fritidsbanken så det får bara
användas av medlemmar i föreningen Sveriges fritidsbanker.
Tänkbara alternativ:
1. Borgholms kommun blir medlem i föreingen Sveriges fritidsbanker och startar en
fritidsbank i kommunen.
2. Borgholms kommun startar ett ”fritidsbibliotek” i kommunen.
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3. Borgholms kommun samarbetar med Mörbylånga kommun och startar en gemensam fritidsbank eller ett gemensamt ”fritidsbibliotek” på Öland.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och
utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ och lämpliga lokaler för etablering
av en fritidsbank i kommunen. Det finns i dagsläget inte någon lämplig kommunal
lokal ledig. Ett alternativ skulle vara att hyra Liljas före detta bilhall på Storgatan, en
stor lokal med bra läge. Lokalen kostar 185 000 kronor (inklusive el och värme) per
år + mervärdesskatt.
Arbetsmarknadsenheten skulle kunna ansvara för verksamheten. Fritidsbanks/fritidsbiblioteksverksamheten skulle kunna kombineras med kommunens Återbruksverksamhet. För att kunna genomföra detta behöver AME 0,5 samordnartjänst,
kostnad cirka 300 000 kronor per år.
Konsekvensanalys
Det kostar inget att låna från en fritidsbank så verksamheten generar inga intäkter.
Av erfarenhet rekommenderar Fritidsbanken Sverige att inte starta verksamheten i
en för liten lokal.
Att starta och driva en fritidsbank är ett långsiktigt projekt. Därför bör satsningen ses
som ett 3 årigt projekt som utvärdes innan beslut fattas om eventuell fortsättning.
Kostnader för den föreslagna lokalen 185 000 kronor per år (inklusive el och värme)
+ mervärdesskatt. Samordnartjänst kostnad är cirka 300 000 kronor per år och
kringkostnader (inköp av skyltar, personalkläder, eventuellt kassasystem, städning
av lokal med mera) är cirka 50 000 kronor per år.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets
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 Marcel van Luijns och Sara Kånåhols yrkande.
Beslut skickas till
Budgetberedningen
______________
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Dnr 2018/49 109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2018-01-17 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att bygga en ny sporthall i Borgholm. I detta uppdrag ingår att undersöka möjligheterna till extern finansiering.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 § 42 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse, 2021-01-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12 § 14.
Bedömning
I motionen framförs att Borgholms sporthall som byggdes 1969 börjar bli omodern.
Vidare anförs att det tillkommit nya sporter och nya användningsområden för hallen
samt att konkurrensen har hårdnat om tillgängliga tider framförallt under vinterhalvåret. Motionen föreslår därför en ny hall med kapacitet för 500-1000 åskådare vilket
skulle möjliggöra fler användningsområden till gagn även för vårt lokala näringsliv.
Kommunledningsförvaltningen som har berett ärendet delar uppfattningen att
sporthallen är sliten och har ett eftersatt underhåll sedan många år. Det hade också kunnat berika vårt förenings- och näringsliv om det hade funnits publikkapacitet.
I kommunens lokalförsörjningsplan anges prioriterade objekt fram till 2025 och här
finns inte sporthallen med som särskilt objekt då många andra verksamhetsfastigheter har stort underhållsbehov. Däremot finns en årlig pott avsatt i budgeten för
mindre underhåll och akuta fel för de objekt som inte prioriterats i underhållsplanen.
För att få en uppfattning av vad en ny skulle kosta har förvaltningen undersökt vad
ett par andra nybyggda sporthallar med omklädningsrum, förråd och nödvändiga
kringytor kostat. Här kan nämnas:
- den nya sporthallen i Färjestaden med läktarkapacitet om 130 åskådare. Vinnande anbud låg på knappt 17 000 000 kronor.
- En ny sporthall i Bengtsfors med cirka 200 åskådares läktarkapacitet. Här uppgick
lägsta anbudspris till cirka 31 000 000 kronor.
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Kommunen har stora inplanerade investeringar kommande år. De största är den
nya Åkerboskolan och indirekt nya Ekbacka där kommunens kommer vara hyresgäst för att driva ett särskilt boende med 80 platser. Härtill ska läggas stora investeringar i VA-utbyggnad och andra infrastrukturinvesteringar. Att då finansiera en
helt ny isporthall blir svårt under innevarande period. Däremot bör sporthallen renoveras vilket får prioriteras i kommande års underhållsplan.
Den externa finansiering som kan finnas att tillgå vid uppförande av en ny hall eller
en större ombyggnad av befintlig sporthall finns hos smålandsidrotten, boverket
och sponsorer till exempel sparbanksstiftelsen.
En ny större sporthall alternativt om- och utbyggnad av nuvarande sporthall med
publikkapacitet bör utredas vidare inklusive möjliga placeringar och medfinansiering i enlighet med motionen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag till motionen.
Carl Malgerud (M) yrkar avslag till motionen till förmån till Carl Malgeruds reservation till arbetsutskottets beslut § 2021/14.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag;
och Carl Malgeruds och Annette Hemlins avslagsyrkande.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservation
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutet.
Annette Hemlin (FÖL) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).
Protokollsanteckning
Erik Arvidsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag anser att denna motion ej kan tas upp före vi vet de fullständiga ekonomiska
förutsättningarna med tanke på de stora kostnaderna för bygget av nya Åkerboskolan. Samt det stora renoveringsbehovet befintliga anläggningar står inför.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation kommunstyrelsen 2021-03-02
Ärende 7. Motion Ny sporthall Borgholm
En motion skall tas i sin helhet. Det går vare sig att lägga till eller ta bort något.
Denna motion är ställd så att det enda alternativet vi har att ta ställning till är att utreda möjligheten
att bygga en ny sporthall.
Vi skulle, som även skrivs i bilagd tjänsteskrivelse, även vilja utreda möjligheten till om- och
tillbyggnad av befintlig byggnad så vi har två alternativen att jämföra med vid kommande beslut.
Då det inte är möjligt att komplettera beslutet med denna att-sats ser vi ingen annan möjlighet än att
säga nej.
Därmed reserverar vi oss mot dagens beslut.
Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
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Dnr 2021/27 003 KS

Revidering av integritetspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta bifogad revidering av Integritetspolicy antagen av fullmäktige 2018-0820 § 170.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog en Integritetspolicy för Borgholms kommun 2018-08-20
§ 170. Då hade EU:s dataskyddsförordning nyligen trätt i kraft, och policyn speglar
det som då bedömdes som väsentligt. Erfarenhet och praxis därefter visar att det
viktigaste med en kommuns integritetspolicy är att förklara hur kommunen behandlar medborgares/kunders personuppgifter. Policyn behöver därför revideras med
avseende på detta.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad integritetspolicy, 2021-01-30.
Integritetspolicy för alla anställda och förtroendevalda politiker, Borgholms kommun
och dess bolag antagen av Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 170.
Tjänsteskrivelse, 2021-01-27.
Bedömning
Gällande policy beskriver regelverket i EU:s dataskyddsförordning (populärt kallad
GDPR). Den tar främst upp saker som inte behöver stå i en policy, eftersom de redan är reglerade i lag och kommunen har inga alternativ till hur man lagligt skulle
kunna göra annorlunda. Det policyn istället bör innehålla är den praxis som kommunen utifrån lagstiftningen valt att tillämpas, och där det finns alternativa sätt att
agera som fortfarande är inom lagens ram.
Ett förslag till reviderad policy som fokuserar på att förklara hur just Borgholms
kommun tillämpar lagstiftningen om personuppgifter för i första hand medborgare/kunder, men även för anställda och förtroendevalda, har tagits fram.
Konsekvensanalys
Revideringen av integritetspolicyn har inga ekonomiska konsekvenser. Den bidrar
endast till att förtydliga kommunens agerade för tredje part.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 23

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-03-02

23

19

Dnr 2020/39 519 KS

Riktlinjer för anslutning till kommunala vägnätet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för anslutning till kommunala vägar.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har fått klogomål på att privatpersoner har tagit allmän väg i
anspråk genom att montera utfartsskyltar på sina fastigheter inom Borgholms tätortsområde. Detta har påverkat utbudet av möjliga parkeringsplatser i Borgholm.
Tillväxtenheten ser att kommunen är i behov av att få en överblick över antalet utfartskyltar som är uppsatta i Borgholm.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för anslutning till kommunala vägar, 2021-01-07.
Ansökningsblankett för anslutning till kommunala vägnätet, 2021-01-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 § 24 Utfartsskyltar i Borgholm tätort.
Bedömning
Det krävs enligt Svensk Väglag 39 § tillstånd från väghållningsmyndigheten för att
ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Om det inte finns någon
utfart från en tomt eller om man vill ändra en redan befintlig väganslutning, som
exempelvis behöver breddas eller flyttas, så måste ska man ansöka om tillstånd för
det.
För att kommunen ska få en så bra översyn som möjligt över trafiken i området
krävs ett bra underlag som underlättar för planering och drift av våra kommunala
vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet i kommunen.
Kommunen behöver upprätta en ansökningsrutin för utfarter kopplade i de vägar
där kommunen är väghållare.
Genom att upprätta riktlinjer för vad kommunen kräver för att en fastighet ska ansluta sig till den kommunala vägen, ges en tydlighet mot fastighetsägare och en lättare beslutsprocess för trafiknämnden.
Kriterier för anslutning:
-

Justerandes sign

Du får ha max en in- och utfart per fastighet.
En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna
vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt.
Utdragsbestyrkande
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Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter höga intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
Backning över cykelbana tillåts inte.
Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
Backning ut på huvudgata tillåts inte.
Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Konsekvensanalys
I och med beslut om riktlinjer för anslutning till kommunala vägnätet kommer fler
parkeringsytor frigöras i Borgholms tätort.
Belslutet innebär en stor jobbinsats för administration det första året efter riktlinjernas upprättade i och med att alla med utfart mot en kommunalväg måste ansöka
om att få sin utfart godkänd av kommunen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 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
Gata/parkchef
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/117 212 KS

Projektplan för ny Översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att påbörja arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan.
att

godkänna revidering av projektplan för arbetet med ny översiktsplan.

Ärendebeskrivning
Arbetet med översiktsplanen är fortfarande i ett tidigt skede. Sedan nuvarande projektplan antogs har bland annat förberedande workshops och dialoger genomförts,
men arbetet har försenats av Coronapandemin och brist på resurser inom projektet. Under 2021 ligger fokus på att ta fram ett planförslag och att samråda detta
med allmänhet och berörda instanser.
Det nu gällande beslutet om att påbörja arbetet med ny översiktsplan fattades
2014-06-10. Under de år som gått sedan nämnda beslut har både lagstiftningen,
omvärlden och organisationen förändrats. Det finns därför behov av att fatta ett nytt
beslut för att skapa tydlighet i den formella processen.
Kommunens samhällsplanerare är projektledare för projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - 2021-01-27.
Projektplan för Översiktsplan Borgholms kommun reviderad - 2021-01-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09 § 33.
Bedömning
Eftersom arbetet med översiktsplanen har försenats har en ny projektplan tagits
fram. I den har tidsplanen justerats och översiktsplanen förväntas nu vara klar
2023 mot tidigare 2022. Även projektgruppens sammansättning har justerats då
fler externa konsulttimmar kommer användas i projektet än vad som var den ursprungliga tanken.
Att i samband med beslut om att revidera projektplanen även fatta ett nytt beslut
om att påbörja arbetet med ny översiktsplan skapar tydlighet och transparens och
gör att eventuella missförstånd gällande den formella processen kan undvikas.
Detta innebär inte att kommunen gör en omstart av arbetet, utan beslutet är en
fortsättning av pågående arbete med att ta fram en ny översiktplan.
Den 1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser gällande översiktsplanering i 3 kap
plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska
bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Övergångsbestämmelserna gör gällande att äldre bestämmelser, med vissa
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undantag, ska gälla för ärenden om översiktsplaner som har påbörjats före 1 april
2020.
Konsekvensanalys
Att fortsätta projektet utifrån beslutet 2014-06-10 skapar otydlighet gällande vilken
lagstiftning som gäller. Ett flertal förändringar i plan- och bygglagen har skett under
senare år vilket gör att kommunen måste förhålla sig till de övergångsbestämmelser
som är förenat med dessa ändringar.
Beslutet förlänger översiktsplanen så att den får en planringshorisont som sträcker
sig till 2040.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsplaneraren
______________

Justerandes sign
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§ 25

Årlig rapport från dataskyddsombudet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen presenteras en rapport från dataskyddsombudet
som sammanfattar föregående år ur dataskyddssynpunkt. Till dagens sammaträde
har kommunstyrelsen tilldelats en sådan rapport. Rapporten innehåller en redogörelse för utförd kontroll, personuppgiftsincidenter, en omvärdsbevakning och kommande handelser.
Beslutsunderlag
Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun, 2021-02-19.
______________
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Dnr 2021/24 041 KS

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunsfullmäktige
att anta Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021.
att

anta Taxa för brandskyddskontroll 2021.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Öland, en del av Ölands kommunalförbund, har 2021-01-11
lämnat förslag på ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll efter att SKR
(Sveriges kommuner och regioner) genomfört sin årliga indexuppräkningen. Dessa
publicerades i december och det senaste datumet för att anta föreslagna förändringar uppges vara 2021-03-01. Av den anledningen hinner den inte antas via den
vanliga ärendegången inom Ölands kommunalförbund, utan har lämnats till medlemskommunerna för antagande.
Nuvarande taxa infördes 2019-07-01. Förslaget innehåller en uppräkning av taxan
enligt SKR:s indexuppräkning och en förändring av grundavgiften för sotning så att
grundavgiften blir samma för åretrunthus och fritidshus. Av det formulär som SKR
skickat kommunalförbundet är uppräkningen på 9,63 % från och med 2021-03-01
och är enligt avtal som träffats mellan SKR och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Öland Tjänsteskrivelse - Ändring av taxa Borgholm 2021, 202101-11.
Taxa för brandskyddskontroll Borgholm 2021, 2021-01-11.
Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021, 2021-01-11.
Skrivelse från sotaren angående förändring av grundavgift, 2021-01-11.
SKR Cirkulär-20-50, 2021-01-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 § 25.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Räddningstjänsten Öland
Ölands kommunalförbund
Mörbylånga kommun
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/10 002 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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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-02-24

Utskriven av:

26

Jonatan Wassberg

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-03-02
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning
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Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.41

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

Ilko Corkovic §1/2021

2021-01-11

Fullmakt

Ilko Corkovic

KS 2021/9-002

Delegation KSO

KSO
Ilko Corkovic

2021.241

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
tillfälligt förbud mot att föra fordon på Kvarngatan i
Borgholm, mellan Östra Kyrkogatan och
Trädgårdsgatan samt i korsningen
Kvarngatan- Östra Kyrkogatan. Förbudet gäller
under tiden 1:a februari 2021±28:e februari 2021

2021-01-27
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§1/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.242

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
tillfälligt förbud mot att föra fordon på Kvarngatan i
Borgholm, mellan Trädgårdsgatan och
Köpmangatan, samt i korsningen KvarngatanTrädgårdsgatan. Förbudet gäller under tiden 1:a
mars 2021±31:a mars 2021.

2021-01-27
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§2/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.243

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot att föra fordon på Kvarngatan i
§3/2021
Borgholm, mellan Köpmangatan och Tullgatan, samt
i korsningarna KvarngatanKöpmangatan och Kvarngatan- Tullgatan. Förbudet
gäller under tiden 1:a april 2021±30:e april 2021.

2021-01-27
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko
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2021.244

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot att föra fordon på
§4/2021
Trädgårdsgatan i Borgholm, mellan Kvarngatan och
Sandgatan, samt i korsningen KvarngatanSandgatan. Förbudet gäller under tiden 1:a maj
2021±31:a maj 2021.

2021-01-27
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.245

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot att föra fordon på
§5/2021
Marknadsvägen i Borgholm, delen som korsas av
GC-väg- Marknadsvägen och Badgatan, och på
Sandgatan i Borgholm, norra sidan mellan
korsningarna Köpmangatan- Tullgatan,
KöpmangatanSandgatan samt mellan Tullgatan - Sandgatan.
Förbudet gäller under tiden 1:a juni 2021±30:e juni
2021.

2021-01-27
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.263

Yttrande över laglighetsprövning enligt
Ilko Corkovic §2/2021
kommunallagen om kommunstyrelsens beslut 202010-20 § 166 Godkännande av markanvisningsavtal
samt hyresavtal, särskilt boende Ekbacka
Borgholms kommun. Mål 5382-20

2021-02-03

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/160-254

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka Borgholms KSO
kommun

Ilko Corkovic

Jonatan Wassberg
2021.264

Delegationsbeslut att upphandla 1000 broddar för att Ilko Corkovic §3/2021
dela ut till pensionärer folkbokförda i Borgholms
kommun

2021-02-03
KS 2021/39-739

Ilko Corkovic
Inköp av broddar/halkskydd till kommunens
pensionärer

KSO
Ilko Corkovic

2021.444

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud att stanna och parkera på del av
§6/2021
Kvarngatan, Borgholm; mellan Köpmangatan och
Trädgårdsgatan, gatans båda sidor, får fordon inte
stannas eller parkeras under tiden 1:a februari 2021
±1:a mars 2021.
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021
och upphör att gälla den 1 mars 2021.

2021-01-29
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko
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2021.445

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot att stanna och parkera på del av §7/2021
Kvarngatan, Borgholm; delen mellan Tullgatan och
Köpmangatan, gatans båda sidor, får fordon inte
stannas eller parkeras under tiden 1:a mars 2021±
1:a april 2021.
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021 och
upphör att gälla den 1 april 2021.

2021-01-29
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.447

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud att parkera inom parkeringsyta att
§8/2021
inom parkeringsyta i Borgholm, vid Marknadsvägen,
enligt kartbilaga, får fordon inte stannas eller
parkeras. Förbudet gäller under tiden 1:a mars 2021
±31:a mars 2021.
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021 och
upphör att gälla den 31 mars 2021.

2021-02-22
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.448

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot fordon på Marknadsvägen
§9/2021
Borgholm, från Sandgatan och norrut, får inte fordon
föras. Förbudet gäller under tiden 1:a april 2021 ±
7:e maj 2021. Förbudet gäller genomfart.

2021-02-22
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.449

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
begränsad framkomlighet på Norra Infarten,
§11/2021
Borgholm, mellan Sjöstugevägen och Ängsgatan, får
fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.
2 § Förbudet gäller under tiden 30:e augusti 2021±
22:a oktober 2021.

2021-02-22
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.450

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot fordon på Norra Infarten,
§12/2021
Borgholm korsningen Sjöstugevägen- Norra Infarten
får inte fordon föras.
Förbudet gäller under tiden 21:a juni 2021±27:e
augusti 2021. Förbudet gäller genomfart. Förbudet
gäller inte genomfart för fordon under tiden vecka 28
±31.

2021-02-22
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko
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2021.451

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt förbud mot fordon mellan korsning Norra
§10/2021
Infarten- Ängsgatan, Borgholm; Från Norra Infarten,
korsningen Ängsgatan- Norra Infarten till korsning
Ängsgatan-Björkvägen, enligt
kartbilaga, får inte fordon föras. Förbudet gäller
under tiden 25:e oktober 2021±22:a december
2021. Förbudet gäller genomfart.

2021-02-22
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko
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Ärendemening
2021.74

I

Underlag till begäran av tillfällig lokal
Jonatan Wassberg
trafikföreskrift för grävarbete på Sandgatan,
Trädgårdsgatan och Kvarngatan, påverkar också
Tullgatan, Köpmangatan, Marknadsvägen,
Fritidsvägen, och Östra Kyrkogatan tillsammans
med Gång och cykelväg MarknadsvägenBadgatan

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

2021-01-19

2021.131

Synpunkter om nitrat i vattentäkten i Lindby

Magdalena Widell

Fredrik Fredriksson/ Christian Johansson

I

KS meddelande

SKRIVELSE

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

2021-01-20

I

Förlängning av överenskommelse om undantag Magdalena Widell
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i
syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig
information från SKR (cirkulär 21:06)
Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

CIRKULÄR
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Ärendemening
2021.135

I

2021-01-20

2021.158

Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro
med viss ersättning till riskgrupper under
coronapandemin | Viktig information från SKR
(cirkulär 21:07)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

2021-01-21

KS meddelande

CIRKULÄR

Inkomna sms om nitrathalten 11-21/1 Lindby

Magdalena Widell

Christian Johansson
KS meddelande

2021.187

I

2021-01-21

2021.188

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 21:08)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Samråd Byxelkroks hamn Samrådstid: 2021-0118 t.o.m. 2021-02-15

Magdalena Widell

2021-01-20

Åsa Bejemar

KS 2019/204-214

KS meddelande

SAMRÅD

Planprogram för Byxelkroks hamn
2021.248

I

2021-01-28

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
2021-01-28 Protokoll för beslut § 1/2021

Jonatan Wassberg

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
KS meddelande
PROTOKOLL
Omedelbar justering
Beslut att överlämna svar till kommunrevisorerna
gällande granskning av hjälpmedelsnämnden till
kommunrevisorerna

2021.255

I

2021-02-01

2021.269

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och Magdalena Widell
introduktionsanställning ±BUI 20 | Viktig
information från SKR (cirkulär 21:10)
Sveriges Kommuner och Regioner

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Skrivelse med fråga om efterskänkning av
tillståndsavgifter 2020 till restaurangföretagen i
kommunen samt svar från kommunchef och
kommunstyrelsens ordförande

Magdalena Widell

2021-02-03

Södviks Gästgivaregård

KS 2020/59

KS meddelande

SKRIVELSE
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Ärendemening
Kommunens åtgärder till följd av nya
coronaviruset (COVID-19)
2021.318

I

Skrivelse med synpunkter på planprogram för
Byxelkroks hamn ställd till KSO för kännedom

2021-02-05

Margit och Lennart Jansson

KS 2019/204-214

KS meddelande

Magdalena Widell

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Planprogram för Byxelkroks hamn
2021.359

I

2021-02-10

2021.362

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Internränta för år 2022 | Viktig information från
SKR, cirkulär 21:11

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

2021-02-12

2021.377

Jonatan Wassberg

Boverket

2021-02-11

2021.370

Omprövning av beslut om föreläggande enligt
lagen om energideklaration för byggnader

KS meddelande

CIRKULÄR

Skrivelse med åsikter om Borgholms kommun

Jonatan Wassberg

Björn Rydh

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att meddela
bifogade lokala trafikföreskrifter om sänkt
hastighet på väg 925 vid Åkerby i Borgholms
kommun, ammantaget anser LÃ¤nsstyrelsen att
tillrÃ¤ckliga skÃ¤l finns fÃ¶r att sÃ¤nka
hastigheten till 50 kilometer i timmen pÃ¥ den
begrÃ¤nsade strÃ¤ckan av 400 meter av vÃ¤g
925 och dÃ¤rmed minska olycksrisken pÃ¥ strÃ
¤ckan och undvika trafikolyckor.

Magdalena Widell

2021-02-15

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/192-311

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

2021.398

2021-02-17

I

Fastställd vägplan
Magdalena Widell
Trafikverket har nu fastställt vägplan för
ombyggnad av väg 136 Ottenby - Borgholm,
delen Rälla - Ekerum, i Borgholms kommun,
Kalmar län.
En kopia av beslutet bifogas detta brev. I bilaga
till beslutet finns information om vad beslutet
omfattar och hur länge det gäller. Där framgår
också att frågor som hänger ihop med byggandet
inte ingår i beslutet. Det kan vara frågor om
ersättning för mark, läget för nya enskilda vägar,
omläggning av ledningar och liknande.
Trafikverket

Sidan 3 av 5

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

33

Ärendemening
KS 2020/98-311

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla
2021.401

I

2021-02-19

Dataskyddsombuds årsrapport 2020 för BEAB
Dataskyddsombud
KS meddelande

2021.402

Magdalena Widell

I

RAPPORT

För kännedom meddelas att länsstyrelsen efter
Magdalena Widell
att ha fått in remissvaren bedömer att det saknas
skäl
att utreda frågan vidare och avslutar ärendet utan
ytterligare åtgärd.

2021-02-19

Lind Peter

KS 2021/26-500

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss- Förslag om förbud mot långsamtgående
fordon på väg 137,
Ölands bron.
Länsstyrelsen översänder kopia av rubricerade
förslag om att under vissa tider förbjuda
långsamtgående fordon på del av väg 137,
Ölandsbron och hemställer om yttrande i ärendet
senast den 12 februari 2021.
2021.405

I

2021-02-19

2021.406

I

KS meddelande

E-POST

Samråd om vattenförvaltningen ±

Magnus Karlsson

SKR

I

2021-02-23

2021.435

Magdalena Widell

Ilko Corkovic

2021-02-09

2021.420

SMS till KSO om dialog angående miljöenheten
skrivelse till Wikegårds camping samt svar från
KSO

KS meddelande

SAMRÅD

Skrivelse på synpunkter om vattenskotrar, Sinus
och skräp i centrala Borgholm. Överlämnad till
tillväxtchef

Magdalena Widell

Christel Stensson

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Anteckningar referensgruppsmöte ÖHM
20210121

Jonatan Wassberg

2021-02-23

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2021/52

KS meddelande

E-POST

Avsiktsförklaring och finansiering av Ölands
Historiska Museum (ÖHM)
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Ärendemening
2021.436

I

Extern tjänsteskrivelse - Deltagande i
Jonatan Wassberg
Kommunförbundet Kalmar läns uppdrag "Digitala
kommuner i Kalmar län"

2021-02-24

Kommunförbundet Kalmar län

KS 2021/51-000

KS meddelande

TJÄNSTESKRIVELSE

Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns
uppdrag "Digitala kommuner i Kalmar län"
2021.437

I

Presentation av uppdraget Digitala kommuner i
Kalmar län till kommunchefsmöte 2021-02-18

2021-02-23

Kommunförbundet Kalmar län

KS 2021/51-000

KS meddelande

Jonatan Wassberg

UNDERLAG TILL
ÄRENDET

Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns
uppdrag "Digitala kommuner i Kalmar län"
2021.438

I

Uppdragsbeskrivning

2021-02-23

Kommunförbundet Kalmar län

KS 2021/51-000

KS meddelande

Jonatan Wassberg
UNDERLAG TILL
ÄRENDET

Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns
uppdrag "Digitala kommuner i Kalmar län"
2021.446

I

Remissvar; Lokal trafikföreskrift 2021:8, 2021:9,
2021:10, 2021:11, 2021:12

Jonatan Wassberg

KS meddelande

REMISSVAR

2021-02-22
KS 2021/5-002

Lokala trafikföreskrifter
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2021-03-02

28

35

§ 28

Information om pågående ärenden om fodran hos migrationsverket och
försäkringsärende med Protector - Ärendet är stängt för allmänheten
Dagens sammanträde
Ekonomichefen och controller informerar om pågående ärenden angående kommunens fordran på migrationsverket och kommunens pågående tvist med försäkringsbolaget Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge angående försäkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

