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§ 29 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 informera om följande: 

- Pandemiläget och kommunens vidtagna åtgärder för att begränsa smittsprid-
ningen i kommunen redogörs för. För tillfället ökar smittspridningen i länet och 
har gjort så sedan vecka sju (7). Ökningen har varit särskilt stor på länets skolor. 
Av de rapporterade fallen av COVID-19 har andelen som är smittade med en av 
de nyare mutationerna (ofta kallade brittiska, brasilianska eller sydafrikanska va-
rianten) ökat kraftigt den senaste tiden. Vaccineringen i länet och av kommu-
nens invånare fortgår, men i än lägre takt än väntat på grund av minskade leve-
ranser. Av kommunens invånare är 17,6 % vaccinerade med den första av två 
doser och 11,6 % som fått två dos två. Samtliga som har varit villiga och tillhör 
de grupper som prioriterats i fas 1 har vaccinerats. Kommunen kommer fortsätta 
att arbeta efter etablerade restriktioner tills dess att folkhälsomyndigheten kom-
mer med andra restriktioner eller rekommendationer.  

- Pågående upphandlingsärende för totalentreprenad för nybyggnation Åkerbo-
skolan har avbrutits och inletts på nytt efterson att ingen av inkomna anbud upp-
fyllt annonserade krav. 

- Kommunen, tillsammans med Borgholm Energi AB, arbetar med ett förslag att 
bilda ett allmännyttigt bostadsbolag. Borgholm Energis styrelse har lämnat för-
slag till kommunen att skapa ett sådant bolag och kommunen arbetar nu med att 
ta fram underlag för att kunna fatta ett sådant beslut. 

- Utredningen av att bilda en gemensam organisation för räddningstjänsten i nio 
(9) av länets kommuner fortgår. Ölands räddningschef och en av utredarna har 
bett om att få komma och föredra utredningens gång för kommunstyrelsen i 
april. 

- Kommunen håller digitala medborgardialoger riktade mot östra sidan av kom-
munen. Dessa påbörjades på onsdagen 2021-03-03 och en andra har hållits 
onsdagen 2021-03-10. Imorgon kommer den sista, av de nu planerade medbor-
gardialogerna, hållas.  

- Kommunen fortsätter att ha en dialog med andra kommuner på andra sidan 
kalmarsund om fler färjeanslutningar mellan Borgholms kommun. Inga färdiga 
förslag finns i dagsläget.  

- Arbetsmiljöverket gör en tillsyn av svenska kommuners systematiska arbetsmil-
jöarbete. Borgholms kommun har haft sitt första möte med Arbetsmiljöverket.  

Kommunstyrelsens ledamöter ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen. 

______________
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§ 30 Dnr 2021/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning februari 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter februari. 

 Resultatet för kommunen är +11,2 miljoner kronor. (Årsprognos +19,0 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +8,9 miljoner kronor. (Årsprognos 
+3,8 miljoner kronor) 

 Likvida medel 46,5 miljoner kronor. (År 2020 47,5 miljoner kronor)  
 Investeringar 5,3 miljoner kronor. (Årsprognos 59,9 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

Budgetuppföljning för kommunen februari 2021, 2021-03-15.  

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen februari 2021, 2021-03-16. 

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

Kommunstyrelse:  

- Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår. 
- Omförhandling av arrendeavtal pågår, 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 på-

verkar resultatet negativt. 
- Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av 

digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer. 
- Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt 

upphandlade mattransporter har ökat. 

Utbildningsnämnd:  

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushåll-
ning som rektorerna och cheferna genomför. Det som kan påverka negativt är be-
slut som fattas av utomstående och som kan påverka budgetavvikelsen negativt. 
Vilket i så fall blir viktigt att peka och belysa i årsredovisningen. 
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Socialnämnd:  

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året 
nå en budget i balans: 

- Om andra möjligheter finns, undvika att tillsätta vakanta tjänster 
- Fortsätta arbeta aktivt med att undvika externa placeringar så beroende-

stöd/missbruksvård sker i så stor utsträckning som möjligt inom kommunen. 
- Förändrad schemaplanering inom hemtjänstenheterna för att kunna erhålla rätt 

bemanning efter behov. 
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i ex-

tratjänst. 
- Fortsatt samarbete och samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för 

att minska kostnader för vikariekostnader samt kostnader för fyllnad och över-
tid. 

Det finns en överhängande risk att verksamheternas påverkan av Covid 19 kom-
mer att påverka även kostnadsutvecklingen. Rekommendationen är därmed att åt-
gärder genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 31 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Årsredovisning 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2020 med redak-

tionella ändringar och förtydliganden. 

att  överlämna årsredovisning 2020 till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tagit fram årsredovisning för kommunen i 
sin helhet och respektive verksamhet. 

Årsbokslut för kommunen innehåller koncernredovisning för kommunen och bola-
get. 

Av årsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter framgår bland annat: 

- Analys av verksamheten. 
- Viktiga händelser under året. 
- Ekonomisk analys: 
- Verksamheternas totala budgetavvikelse 2020 var +37,9 miljoner kronor, 
- Fastigheter, IT-avdelningen och plan- och byggenheten har störst negativ 

avvikelse, 
- Verksamheter som hade en positiv avvikelse var miljöenheten, HR-avdel-

ningen, ekonomi, och tillväxtenheten. 
- Uppföljning av kommunstyrelsens mål. 
- Personaluppföljning 
- Av årsbokslutet för kommunens verksamheter framgår bland annat: 
- Uppföljning av kommunfullmäktiges mål. 
- Resultatet för kommunen är +44,5 miljoner kronor. (2019 +4,1 miljoner kro-

nor). 
- Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen +12,5 miljoner kronor. 

(2019 -18,7 miljoner kronor). 
- Investeringar uppgår till 57 miljoner kronor. (2019 80,0 miljoner kronor). 
- Likvida medel 47,5 miljoner kronor. (2019 21,6 miljoner kronor). 
- Redovisning av större projekt och viktiga händelser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02 § 43. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 60. 

Årsredovisning 2020, 2021-03-10 
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Årsredovisning 2020, bilaga 1-5, 2021-03-10. 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-26. 

Dagens sammanträde 
Controller och ekonomichefen redogör för årsbokslut 2020 varav framgår att:  

- Resultatet för kommunen är +44,5 miljoner kronor.  
- Driftredovisningen visar budgetavvikslen + 37,9 miljoner kronor 
- Investeringar 57 miljoner kronor.  
- Likvida medel 47,5 miljoner kronor. 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens att besluta göra följande redaktionella änd-
ringar och förtydliganden:  

• Sidan 4  
Från: Under 2020 har kommunen mottagit generella statsbidrag på +24,0 mkr. Detta 
som en kompensation från staten för minskade skatteintäkter.   

Till: Under 2020 har kommunen mottagit extra generella statsbidrag på +19,7 mkr. 
Detta som en kompensation från staten för minskade skatteintäkter.  

• Sidan 7 
Från: Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatte-
underlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat på grund av 
covid-19. 

Prognososäkerheten är hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsätt-
ning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av viruset. 

Till: Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatteun-
derlaget kan komma att öka svagare än tidigare beräknat på grund av covid-19. 

Prognososäkerheten är hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsätt-
ning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kan drabbas hårt av viruset. 

• Sidan 21  
Från: Kultur och näringsliv visar en positiv avvikelse. Överskottet beror främst på nä-
ringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. Även ej utbetalda före-
ningsbidrag och vakant t inom folkhälsosamordnare bidrar positivt. Omlastningen 
belastas av inköp av skyddsmaterial, dessa kostnader kommer att återsökas hos 
Socialstyrelsen. 

Till: Kultur och näringsliv visar en positiv avvikelse. Överskottet beror främst på nä-
ringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. Även ej utbetalda före-
ningsbidrag bidrar. 

• Sidan 22 Finansförvaltningen och under punkten Generella statsbidrag och 
utjämning är ändrad.   
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Från: Generella statsbidrag och utjämning +24,3 miljoner kronor. Det generella 
statsbidraget som betalades ut i juli och som beslutades av Sveriges riksdag i juni 
fördelades ut med 1/7 per månad från juni till december.  

Till: Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +24,3 miljoner kronor. En 
del av detta förklaras av de extra generella statsbidrag som kommunen mottog i och 
med pandemin 19,7 miljoner kronor. Sedan tidigare fanns ett beslut om stöd enligt 
flyktingsituationen 3,6 miljoner kronor. Det som reducerar detta är den slutavräkning 
som avviserades i cirkulär 20:59 -10,4 miljoner kronor. 

• Sidan 30 
Borttaget: Arbete ska ske under nästa år för att ansöka om gröna lån för att på så 
sätt sänka räntekostnaderna. 

• Sidan 37 
Lagt till: * Investeringar som till viss del finansieras av investeringsbidrag från statli-
ga myndigheter. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2020 med redaktionella änd-
ringar och förtydliganden samt att överlämna årsredovisningen 2020 till revisorerna 
för granskning.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Staffan Larsson och Sara Kånåhols yrkande.  

Beslut skickas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges presidium 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 32 Dnr 2021/46 047 KS 
 
Fördelning statsbidrag ”Skolmiljarden” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  fördela Borgholms kommuns bidrag om 788 892 kronor så att 19,65 procent 

(155 017 kronor) fördelas till gymnasieskolan (kommunala och fristående) 
och 80,35 procent (633 875 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och 
fristående). 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 mil-
jard kronor under 2021. Stödet ska möta den tuffa utmaning som coronapandemin 
medfört och syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna 
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots corona-
pandemin. 

Skolverket fördelar stödet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 
år i kommunen. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.  

Bidraget avser en tillfällig förstärkning under år 2021. 

Enligt riktlinjerna för det statliga stödet är det upp till varje kommun att besluta hur 
medlen ska fördelas. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas ef-
ter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den eg-
na verksamheten av motsvarande slag.  

Förslaget från gymnasieförbundet är att fördela bidraget jämt mellan de 13 årskur-
ser som omfattar grund- och gymnasieskolan. Fördelningen sker utifrån antal ele-
ver i varje årskurs. För Borgholms kommuns del skulle det innebära att 21,9 pro-
cent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan och 78,1 procent (616 038 kro-
nor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående). Totalt uppgår Kalmar 
andel av skolmiljarden till 788 892 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02 § 50. 

Bedömning 
Gymnasieförbundets beräkning överensstämmer med aktuell del av 16-19 åringar i 
förhållande till det totala antalet 6-19 åringar i Borgholms kommun.  
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Fördelningen till gymnasieförbundet omfattar tre årskurser mellan åldrarna 6-19. 

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att 21,9 % av statsbidraget utbetalas till gymnasieförbundet. Res-
terande del av statsbidraget avser grundskola och utbildningsnämnden beslutar hur 
den del ska fördelas. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef redogör för ärendet och presenterar förslag till ny fördelning mellan 
gymnasieförbundet och utbildningsnämnden. Förslaget har tillkommit efter vidare 
dialog med medlemskommunerna i Kalmarsunds gymnasieförbund. Förslaget är 
fortsatt baserat på elevantalet från varje kommun. 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 
kommunens bidrag så att 19,65 procent fördelas till gymnasieskolan och 80,35 pro-
cent fördelas grundskolan. 

Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget framlagt av ordförande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyre-
len beslutar bifalla Carl Malgeruds bifallsyrkande.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 33 Dnr 2019/160 254 KS 
 
Tillägg till hyresavtal - Särskilt boende Ekbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna tillägg till hyresavtal för sopsugssystem, kyld tilluft, pumpsystem 

och sprinklertankar, tvättpelare samt traverser. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade att 2020-04-28 § 67 utse kommunstyrelsens arbetsut-
skott och socialnämndens arbetsutskott till styrgrupp för att verkställa kommunfull-
mäktiges beslut. Styrgruppens syfte är att överse processen med planeringen av det 
nya särskilda boendet på Ekbacka. Styrgruppen ska ta fram förfrågningsunderlag 
och tillägg i utformning av fastigheten.  

Kommunen har i samtal med BCJ och Wellbo Fastighetsutveckling diskuterar möjli-
ga tillägg till hyreskontraktet för särskilt boende Ekbacka som godkändes av kom-
munstyrelsen 2020-10-20 § 166. Av samtalen har följande tillägg föreslagits:  

1. Sopsug: Sopsugssystem där varje avdelning kopplas på via inkast i respektive 
sköljrum. Hyrestillägg 132 kronor per m2 av bruksarea. 

2. Kyla: Kyld tilluft, vid +27°C ute med 50 % relativ fuktighet i uteluften sänks tem-
peraturen i tilluften in i huset till +17°C, kopplas på FTX-aggregat och förser hela 
fastigheten med kyld tilluft. Hyrestillägg 46 kronor per m2 av bruksarea. 

3. Boendesprinkler: Komplettera anläggningen med ett pumpsystem och sprinkler-
tankar. Hyrestillägg 32 kronor per m2 av bruksarea. 

4. Tvättpelare: Hyrestillägg 5 kronor per m2 av bruksarea.  

5. Takliftar, komplett monterade traverser 3x3 meter i samtliga rum. Hyrestillägg 17 
kronor per m2 av bruksarea. 

När hyresavtalet förhandlades beräknades bruksarea att bli 5760 m2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-02-04. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09 § 35. 

Bedömning 
De föreslagna tilläggen anses vara önskvärda enligt följande bedömning: 

Sopsugen förväntas minska transporterna för avfall, förenkla avfallshanteringen för 
personal och boende och skapa tidsbesparingar. Om kommunen senare skulle vilja 
koppla de existerande fastigheterna på Ekbackaområdet till sopsugen kommer det 
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finnas en sådan möjlighet. En förenkling av avfallshanteringen kan förhoppningsvis 
öka saniteten på boendet. 

Kyld tilluft anses vara nödvändig när det är så varma sommarmånader som de se-
naste åren har haft.  

På grund av omständigheterna i det kommunala vattennätet klarar hyresvärden in-
te att trycksätta boendesprinkler som planerat utan hyresvärden måste komplettera 
anläggningen med ett pumpsystem och sprinklertankar. För att hålla nere kostna-
derna räknas det med att veckotillsynen läggs på kommunen. 

Socialnämndens verksamhet har framfört önskemål om att ersätta de tänkta kom-
bimaskinerna med separat tvätt/torktumlare i respektive lägenhet. Eftersom juste-
ringen skulle innebära ett avsteg från Boverkets byggregler måste kommunen 
meddela att detta önskas. 

Även traverserna är ett önskemål från verksamheten för att vid behov kunna instal-
lera takliftar.  

Konsekvensanalys 
Tilläggen skulle innebära en total höjning av hyran med 232 kronor per m2 av bruks-
area. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för ärendet. 

Yrkande 
Lars Ljung (S), Nina Andersson-Junkka (S), Erik Arvidsson (SD), Carl Malgerud (M) 
och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Lars Ljungs med fleras bifallsyrkande 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 34 Dnr 2021/67 880 KS 
 
Biblioteksplan 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta förslag till ny biblioteksplan för 2021-2025. 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplan är enligt bibliotekslagen obligatorisk för kommunens verk-
samhet inom biblioteksområdet. Bibliotekschef Eva Cuyos Savazzi har upp-
dragits att skriva fram förslag på biblioteksplan för Borgholms kommun 
2021-2025. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025, 2021-03-18. 
Utbildningsnämnden 2021-01-27 § 6 Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut att anta för-
slag till ny biblioteksplan för 2021-2025 enligt förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Sara Kånåhols bifallsyrkande.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetsutvecklaren 
Utbildningsnämnden 
Bibliotekschefen 
______________
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§ 35 Dnr 2021/21 048 KS 
 
Bidrag till Runstens intresseförening för Utegym 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  bevilja bidrag om 65 000 kronor till Runstens Intresseförening. Beviljat uppväx-

lingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och konte-
ras 1010 46300 2203. 

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två må-
nader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska 
detta omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidrags-
beloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte 
genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingspro-
jekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, krite-
rier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning, riktlinjerna reviderads i och 
med fullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19. 

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ 
från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats 
ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material 
och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.  

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning 
två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt.  Den som erhållit bi-
drag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att 
det har avslutats.  

Inför vårens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit.  

Projekt: 

1. Torkanläggning för biokol: sökande är Byxelkroks Marinservice AB; egen insats 
består av bygget av tork (uppskattat värde 80 000 kronor); och företaget söker 
100 000 kronor. I och medfullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19 uppfyller inte sö-
kande kravet på att det bara är föreningar som får söka bidraget. 

2. Toalettbygge på Skedemosse Museum; sökande är Skedemosse kulturklubb; 
egen insats består av skötsel och egen insats om 70 238 kronor; och ansökan 
är på 100 000 kronor. 
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3. Utegym i Runsten socken; sökande är Runstens Intresseförening; egen insats 
består av montering (uppskattat värde 30 000 kronor) och 80 000 kronor; och 
ansökan är på 165 000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 57 beslutade att bevilja 100 000 
kronor i bidrag till ansökan för at bygga ett utegym i Runsten. Arbetsutskottet läm-
nade ärende till kommunstyrelsen med förslag om att bevilja projektet ytterligare 
65 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar. 

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt. 

Bedömning 
Ansökan från Runstens Intresseförening angår bygget av ett utegym på kommu-
nens mark intill förskolan. Intresseföreningen söker ett större belopp än som kan 
beviljas av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt gällande riktlinjer. Om kommu-
nen vill bidra med hela summan måste finansiering av 65 000 kronor beviljas av 
kommunstyrelsen.  

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Budget 
för uppväxlingsprojekt är 500 000 kronor årligen. 

I och med kommunstyrelsen beviljade bidrag om 65 000 kronor till Runstens In-
tresseförening för uppväxlingsprojekt i enlighet med arbetsutskottets förslag åter-
står 335 000 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2021. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för vad som kommunen, Runstens intresseförening och 
RMIH diskuterat för att vidare utveckla området Runsten. Bland annat diskuteras 
multiarena, utökat användande av gymnastikhallen, ombyggnationer av förskolan.  

Yrkande 
Nina Andersson-Junkka (S), Sara Kånåhols (V) och Ulrika Lindh (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL), Erik Arvidsson (SD) och Marcel van Luijn 
(M) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Nina Andersson-Junkka 
med fleras bifallsyrkande; Carl Malgerud med fleras avslagsyrkande. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) anmäler avsikt att lämna 
skriftlig reservation (se nedan). 

Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) anmäler avsikt att lämna skriftlig reser-
vation (vid tillfälle för justering har ledamoten inte inkommit med en skriftlig reserva-
tion). 

Beslut skickas till 
Sökande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Reservation kommunstyrelsen  2021-03-23
Ärende 7.  Bidrag till Runstens intresseförening för utegym

Idéen om uppväxlingsprojekt kom från Framtid Öland med tanken att uppmuntra och stödja alla de
eldsjälar som vi har i kommunen. Att kunna ge lite extra stöd för att projekt ska kunna genomföras.
Tyvärr har vi allt för ofta sett att kontot för uppväxlingsprojekt ses som någon form av “slaskkonto”.
Kan vi inte hitta medel någon annanstans så tar vi det från just det kontot. (De senaste två exemplen
går att läsa i dagens handlingar under ärende 3.8 Effekter av covid-19 2020)

Vi värnar om kommunens ideella krafter och medborgarnas hälsa, och där är just motion en viktig del,
så vi tycker att Runstens intresseförenings plan på utegym är bra. Men vi anser inte att vi ska
överskrida den normala gräns om 100 000 kr per projekt som vi gemensamt har fattat beslut om. Det
blir som ett prejudikat och uppmuntrar till att söka allt större belopp och det innebär mer pengar till
färre ansökningar.

Vi har tidigare beviljat ansökningar till utegym och då bidragit med 100 000 kr från kontot
uppväxlingsprojekt. Det borde vi ha gjort denna gång också istället för att ta en tredjedel av årets pott i
anspråk till ett enda projekt och redan under den första ansökningsperioden. Vill vi ändå bidra med
medel och möjliggöra utegymmet borde pengarna tas från ett annat konto, inte från
uppväxlingsprojekt.

Framtid Öland vill att de 500 000 kr som årligen avsätts används till att stimulerar egna initiativ och
arbete inom t ex föreningslivet och att det ska vara möjligt för så många som möjligt att ta del av
pengarna. Därför reserverar vi oss mot dagens beslut.

Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
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§ 36 Dnr 2020/60 623 KS 
 
Uppföljning av fullmäktigebeslut § 70/2020 i ärende om maximal restid 
på skolbussen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av effekter efter ändring 

av restid till 60 min med skolbuss. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen på 45 minu-
ter som maximal restid med skolbuss till 60 minuter för att möjliggöra en bättre hel-
hetslösning gällande skolskjuts samt att en avstämning görs efter en termin för att 
utvärdera effekterna av ändringen. 

Kalmar Länstrafik inkom 2021-02-09 med en uppföljning av förändringen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden 2021-03-03 § 25. 

Uppföljning av beslut om 60 minuter på bussen, 2021-03-10. 

Uppföljning tid på skolbuss 2021-02-09 av Kalmar Länstrafik, 2021-03-10. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 70. 

Bedömning 
Uppföljningen visar att 18 av 474 elever har en restid på över 45 minuter och att 
antal kilometer är mindre läsår 20/21 än läsår 19/20. 

Konsekvensanalys 
Enligt skolskjutsplaneraren för skolskjutsen i Borgholms kommun har det inte kom-
mit in klagomål gällande restid på bussen. Det har inte heller inkommit sådana kla-
gomål till utbildningsförvaltningen. Vi bedömer att det med 60 minuter maximal res-
tid på bussen möjliggör bättre skolskjutslösningar utan att det totala antalet kilome-
ter behöver öka. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 37 Diarieenhet 
 
För kännedom - Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023 

Ärendebeskrivning 
Alla kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet årligen fastställa en kontrollplan 
som sträcker sig över tre år. 

Miljöenheten förslog miljö- och byggnadsnämnden att fastställe förslag till kontroll-
plan för livsmedelskontroll 2021-2023.  

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25 § 41 fastställde kontrollplanen och skic-
kade den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25 § 41. 
Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023. 
______________
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§ 38 Dnr 2021/80 002 KS 
 
Delegation av beslut att anta föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
att  delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser, enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8), till krisledningsnämn-
den. 

Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna och begränsade 
områden. 

Ärendebeskrivning 
Informationen i denna tjänsteskrivelse är hämtad från hemsidan för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), under ”COVID-19 och det nya coronaviruset / 
Kommuners rätt att förbjuda vistelse på vissa platser”. 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt 
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på nå-
gon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift med ett sådant förbud är följande. 

- Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 

- Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
- Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i enskil-

das frihet. 
- En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-18. 

Bedömning 
Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt 
på styrelsen eller en nämnd. 

Det finns grundlagsskydd för den fria rörligheten. Därför bör man se förbudsförskrif-
ter inom området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen. Beslut i sådana frågor kan inte överlåtas på annan nämnd/styrelse. 
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Överlåtelse kan dock göras, under förutsättning att det förenas med villkor som 
minskar förbudens ingripande karaktär. 

Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa 
angivna och begränsade områden. 

Överväganden som behöver göras vid författandet av föreskrifterna: 

- Är den geografiska omfattningen väl avvägd i förhållande till syftet och be-
hovet av att förebygga smittspridning? 

- Om risk för trängsel förekommer endast under vissa tider på dygnet, vissa 
årstider etc. bör föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider. 

- Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en 
specifik plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften. 

Behov av att meddela föreskrifter kan komma att uppstå med hänsyn till risk för 
spridning av coronaviruset. I kommunen är krisledningsnämnden bäst lämpad att få 
rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. 
Det är angeläget att krisledningsnämnden i föreskrifterna väger behovet av att för-
bjuda vistelse mot individens behov av fri rörlighet. 

Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över 
kommunens förslag till föreskrifter. Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för 
allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens 
författningssamling. 

Beslutet och tillhörande handlingar bör anslås, skickas till Polismyndigheten, den 
regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Krisledningsnämnden 
Säkerhetsskyddschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
______________
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§ 39 Dnr 2021/78 214 KS 
 
För kännedom - Detaljplan Solberga 4:2 godkännande för granskning 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade ansökan om planbesked 2016-10-27 §65 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två flerbostadshus med totalt tolv lä-
genheter inom fastigheten.  

För fastigheten gäller idag byggnadsplan nummer 185, fastställd 1985. Fastigheten 
är planlagd som område för friliggande småhus samt komplementbyggnad. Idag 
finns inte någon huvudbyggnad på tomten utan utgör campingområde sommartid. 
Intentionen som nuvarande delägare har att bebygga med flerbostadshus i två en-
heter strider således mot gällande byggnadsplan.  

En undersökning av planens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att 
detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.  

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25 § 42 godkände planen för granskning och 
skickade den till kommunstyrelsens för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25 § 42. 

 Planbeskrivning Solberga 4:2 Granskningshandling 2021-02-12. 

 Detaljplan Solberga 4:2 - Plankarta Solberga 4:2 Granskningshandling 2021-02-12. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Marcel van Luijn (M) anmäler sig jävig i ärendet och delta inte i beredning eller be-
slut. 

______________
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§ 40 Dnr 2016/243 080 KS 
 
För kännedom - Äldreomsorgsplan 2021-2024 - delrapport av "Sveriges 
bästa äldreomsorg" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att under nästa sammanträde redogöra för 

uppdragen givna av kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden 2021-02-24 § 18 antog Äldreomsorgsplan 2021-2024. Beslutet har 
lämnats till kommunstyrelsen för kännedom som en delrapportering av uppdragen 
angivna i och med kommunfullmäktigebeslut § 166 från 2019-08-19.  

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-02-24 § 18 Äldreomsorgsplan 2021-2024  delredovisning av 
uppdrag från beredningen Sveriges bästa äldreomsorg. 
Äldreomsorgsplan 2021-2024, antagen 2021-02-24. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________

23



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-23 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 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

2021.212 U Svar på skrivelse om mark för padelbana i 
Byxelkrok, marken kan inte upplåtas då den 
eventuellt behövs för en framtida 
bassängutbyggnad skriver Borgholm Energi i sitt 
svar. 

Magdalena Widell

2021-03-15

KS 2020/229-423 KS meddelande 
Skickades 2021-01-26 med kom inte med på 
redovisningen i jan-feb. Ändra datumet efter 
redovisningen 

UTGÅENDE SKRIVELSE

Skrivelse om mark för padelbana i Byxelkrok 

2021.481 I Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 21:12

Magdalena Widell

2021-02-25 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.497 I Skrivelse med önskemål om hundlatriner i 
Kolstad området.

Magdalena Widell

2021-03-01 Anders Wossmar

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.498 I Kallelse årsmöte 2021 Länskommittén Sveriges 
Nationaldag Kalmar län. Ulf Norlin är 
representant från Borgholms kommun 

Magdalena Widell

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län 

      KS meddelande KALLELSE

2021.499 I Skrivelse om önskemål Grillplats Rälla Jonatan Wassberg

2021-03-02 Stefan Wiberg

KS 2021/60-339 KS meddelande SKRIVELSE

Skrivelse om önskemål Grillplats Rälla

2021.523 I Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25 § 41
Fastställande av kontrollplan för 
livsmedelskontroll 2021-2023

Jonatan Wassberg

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-03-17

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2021-02-25 - 2021-03-16

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: KS

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021-03-04 Miljö- och byggnadsnämnden

      BN 2021/11
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2021.524 I Tjänsteskrivelse, 2021-02-14 - Fastställande av 
kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023 

Jonatan Wassberg

2021-03-04 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande 
till MBN
BN 2021/11

TJÄNSTESKRIVELSE

2021.528 I Utbildningsnämnden 2021-01-27  § 6 
Biblioteksplan Borgholms kommun 2021 - 2025

Jonatan Wassberg

2021-03-04 Utbildningsnämnden

KS 2021/67-880 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

Biblioteksplan 2021-2025 

2021.532 I Beslut SNAU 2021-02-10    20Aldreomsorgsplan 
2021-2024  delredovisning av uppdrag från 
beredningen Sveriges bästa äldreo

Jonatan Wassberg

2021-03-04 Socialnämnden

KS 2016/243-080 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges 
bästa äldreomsorg

2021.533 I Äldreomsorgsplan 2021-2024 Jonatan Wassberg

2021-03-04 Socialnämnden

KS 2016/243-080 KS meddelande PLAN

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges 
bästa äldreomsorg

2021.534 I Beslut SN 2021-02-24    18Aldreomsorgsplan 
2021-2024  delredovisning av uppdrag från 
beredningen Sveriges bästa äldreoms

Jonatan Wassberg

2021-03-04 Socialnämnden

KS 2016/243-080 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges 
bästa äldreomsorg

2021.536 I Beslutsunderlag från kommunförbundets styrelse 
4 feb kring Digitala kommuner i Kalmar län 

Magdalena Widell

2021-03-05 Kommunförbundets styrelse

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.546 I Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, särskilt 
fokus
cykel – Borgholms kommun
Beslut
Trafikverket avslår Borgholms kommuns ansökan 
om stöd enligt förordning (2015:579) om stöd för 
att främja
hållbara stadsmiljöer, i utlysningen med särskilt 
fokus på cykelåtgärder.

Magdalena Widell

2021-03-05 Trafikverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.557 I Re: Visiting Öland with my American students Jonatan Wassberg

2021-03-04 Eva-Lena Israelsson

      KS meddelande E-POST

2021.608 I Sv: Medborgardialog om utveckling av östra 
sidan av kommunen (Socknarna Bredsättra och 
Gärdslösa)

Jonatan Wassberg

2021-03-10 Maria Olsén

KS 2021/30-019 KS meddelande 

Digital mötesplattform för förbättring av 
Borgholms kommun, östra sidan

2021.614 U Beslut KS 2021-03-02
Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms 
Båtklubbs verksamhet 

Jonatan Wassberg

2021-03-09

KS 2017/22-269 attsats 1 och 2 är verkställda.

Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms 
Båtklubbs verksamhet

2021.676 I Motion (Carl Malgerud M)”Inför omsorgsläkare i 
kommunen i samverkan med regionen”

Jonatan Wassberg

2021-03-12

KS 2021/77 KS meddelande MOTION

Motion (Carl Malgerud M och Eddie Forsman 
M)”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan 
med regionen”

2021.680 I Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2021-02-
25 § 14 Hyreskontrakt för Västergård, 
fastighetsbeteckning Norrgård 1 

Jonatan Wassberg

2021-03-15 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.682 I Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2021-02-
25 § 13 Godkännande av årsredovisning 2020

Jonatan Wassberg

2021-03-12 Kalmarsunds gymnasieförbund
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2019/123-041 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Budget, delårsrapport och årsredovisning 2020; 
Kalmarsunds gymnasieförbund 

2021.683 I Årsredovisning 2020, Kalmarsunds 
gymnasieförbund

Jonatan Wassberg

2021-03-12 Kalmarsunds gymnasieförbund

KS 2019/123-041 KS meddelande ÅRSREDOVISNING

Budget, delårsrapport och årsredovisning 2020; 
Kalmarsunds gymnasieförbund 

2021.686 I Sommarlovsbiljett kommun 2021 Jonatan Wassberg

2021-03-15 Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling

      KS meddelande MEDDELANDE

2021.687 I Borgholm kommun Avtal Sommarlovsbiljett 2021  
- ej signerat

Jonatan Wassberg

2021-03-15 Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling

      KS meddelande FÖRSLAG

2021.688 I Bilaga 1 - Instruktion och beställning 
Sommarlovsbiljett 2021

Jonatan Wassberg

2021-03-15 Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling

      Bilaga till Borgholms kommun Avtal 
sommarlovsbiljett 2021 KS 2021.687
KS meddelande

FÖRSLAG

2021.690 U Borgholm kommun Avtal Sommarlovsbiljett 2021 Jonatan Wassberg

2021-03-16 Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling KOMMUNLEDNINGSFÖRV
ALTNINGEN

      KS meddelande AVTAL
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-03-17

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-03-23

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.439 Delegationsbeslut: Tilldeningsbeslut - Nutrition - 
enterala och orala näringsprodukter 
Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela följande 
leverantörer i upphandlingen Nutrition - enterala och 
orala näringsprodukter 60 och 64, diarienummer 
2019-145. 
5562522317, Mediq Sverige AB  5567644140, 
OneMed Sverige AB 

Ilko Corkovic §5/2021

2021-02-23 Ilko Corkovic

KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

2021.491 Delegationsbeslut om återkallande av 
tilldelningsbeslut

Ilko Corkovic §4/2021

2021-02-26 Ilko Corkovic

KS 2019/91-291 Projekt nybyggnation Åkerboskolan KSO

Ilko Corkovic

2021.545 Delegationsbeslut: Tilldelningsbeslut Nutrition - 
enterala och orala tillbehör samt nutritionspump med 
tillbehör

Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela följande 
ramavtalsleverantörer i upphandlingen (2020-150) 
Nutrition - enterala och orala tillbehör samt
nutritionspump med tillbehör:

Ilko Corkovic §6/2021

2021-03-05 Ilko Corkovic

KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

Sidan  1 av 1

29



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.491 U Delegationsbeslut om återkallande av 
tilldelningsbeslut

Ilko Corkovic

2021-02-26

KS 2019/91-291 DELEGERINGSBESLUT

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

221332 K Verandan- Ansökan om uteservering tillstyrks 
under perioden 2021-04-01--2021-09-30

Anders Magnusson

2021-03-04

KS 2021/6-002 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

2021.562 U Svar [TRV 2021/13981] Begäran om yttrande 
om bred och lång transport

Jonatan Wassberg

2021-03-05 tabergsakeri

      DELEGERINGSBESLUT

2021.539 U Resturang Meza- Ansökan tillstyrks Ansökan 
tillstyrks 2021-03-26--2021-05-31 samt 2021-09-
01--2021-09-22. uteservering 4,0 m * 15,0 m. 
och tillstyrks 2021-06-01--2021-08-31 (fastställd 
gågatuperiod) samt 
2021-09-23--2021-09-27.
Området som får ianspråktas är i östlig riktig 5,5 
m * 10,0 m samt i västlig riktning 4,2 m * 5,0 m.

Anders Magnusson

2021-03-05 Yttrande 

KS 2021/6-002 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-03-17

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

2021-02-25 - 2021-03-16

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.545 U Delegationsbeslut: Tilldelningsbeslut Nutrition - 
enterala och orala tillbehör samt nutritionspump 
med tillbehör

Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela 
följande ramavtalsleverantörer i upphandlingen 
(2020-150) Nutrition - enterala och orala tillbehör 
samt
nutritionspump med tillbehör:

Ilko Corkovic

2021-03-05

KS 2021/9-002 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 

2021.560 U Grävtillstånd- Grävning sker på Enevägen 17-21 
under perioden 2021-03-15-2021-04-30 

Julia Hallstensson

2021-03-08 20210015/BRS Networks 

KS 2021/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd  2021

2021.561 U Grävtillstånd- Grävning sker på Badringen 6 
2021-02-01-2021-02-28

Julia Hallstensson

2021-03-08 20210007/BRS Networks 

KS 2021/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd  2021

2021.575 U Svar [TRV 2021/13979] Begäran om yttrande 
om bred och lång transport

Jonatan Wassberg

2021-03-08 andreas.y@tabergsakeri.com

      DELEGERINGSBESLUT

2021.576 U Svar [TRV 2021/13986] Begäran om yttrande 
om bred och lång transport

Jonatan Wassberg

2021-03-08 andreas.y@tabergsakeri.com

      DELEGERINGSBESLUT

2021.577 U Svar [TRV 2021/13996] Begäran om yttrande 
om bred transport

Jonatan Wassberg

2021-03-08 andreas.y@tabergsakeri.com

      DELEGERINGSBESLUT

2021.579 U Grävtillstånd-Grävning sker på Gårdsvägen 2 
under perioden 2021-02-15-2021-04-05

Julia Hallstensson

2021-03-08 20210012/Eon

KS 2021/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd  2021

221670 K Borgholm Energi- Ingen erinran mot ansökan 
om byggetablering på Parkeringen vid sjöstugan 
2021-03-11-2021-06-18

Anders Magnusson

2021-03-12 Yttrande 
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2021/6-002 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

221685 K Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
ordförandes meddelande att inte tillåta 
deltagande på distans på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-11-16 (mål nr. 5866-20)

Ilko Corkovic

2021-03-12 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201-006 DELEGERINGSBESLUT

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

221748 K Ny kommunjägare- Henrik Palmgren Ilko Corkovic

2021-03-15

KS 2020/124-434 DELEGERINGSBESLUT

Kommunjägare 2020-2023
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