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§ 42 Dnr 2020/231 432 KS 
 
Remissvar - Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna föreslaget yttrande om samråd om förvaltningsplan, åtgärdspro-

gram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. 

Beslutet justerars omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har erbjudits möjlighet att lämna ett yttrande om den nya för-
valtningsplanen för Södra Östersjöns vattendistrikt som skall gälla mellan 2021-
2027. Syftet med planen är att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av di-
striktets vattenförekomster. 

Beslutsunderlag 
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-
atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/forslag-till-atgardspro-
gram/kapitel-1---inledning-till-atgardsprogrammet.html 

Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs (24 § för-
ordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion) 

Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder 
som behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 § (5 kap. 3 § miljö-
balken) 

Bedömning 
Syftet med vattendirektivet (2000/60/EG) är att säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförvaltning i hela EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ansvaret för att vat-
tendistriktens vattenförekomster (sjöar, hav, grund- och ytvatten) förvaltas på ett 
hållbart sätt. 

Vattenförvaltningen regleras genom förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Varje 
cykel är sex år och i år tar en cykel slut och en ny (2021-2027) påbörjas. 

Kommunledningsförvaltningen har valt att föreslå kommunstyrelen att endast läm-
na kommentarer på åtgärdsprogrammet eftersom det påverkar kommunens olika 
verksamheter. 

Yttrandet ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men påpekar att de högt ställda 
kraven medför utmaningar för kommunen i form av kompetensförsörjning och kost-
nader. Därför framför kommunen att staten bör avsätta pengar till kommunerna för 
detta arbete. 
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Yttrandet framhäver att kommunen också efterlyser att beskrivningen av några åt-
gärder samt att ansvarsfördelningen gällande ett par åtgärder förtydligas. 

Konsekvensanalys 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes inom EU för att långsiktigt säkra en 
hållbar vattenförvaltning inom unionen. De svenska vattenmyndigheterna an-
svarar för att tillgodose att vattendistriktens vattenförekomster förvaltas på ett 
hållbart sätt. När vattenekosystemen fungerar, när den mänskliga påverkan 
inte längre är betydande och det till exempel är balans mellan uttag och till-
försel av grundvatten är vattenanvändningen långsiktigt hållbar. Är den inte 
hållbar krävs åtgärder. 

I Borgholms kommun återstår mycket arbete innan miljökvalitetsnormerna för 
kommunens vattenförekomster uppnås. Vatten är också en nyckelfråga för 
kommunens näringar (turism och jordbruk). Det är också viktigt att dricksvat-
tenförsörjningen säkras så att vattenbrist inte uppstår som en följd av klimat-
förändringarna. 

Det nya åtgärdsprogrammet för den kommande förvaltningscykeln (2021 - 
2027) medför ett ökat kommunalt ansvar inom några områden. Detta kom-
mer medföra utmaningar för kommunen inom gällande till exempel kompe-
tensförsörjning och kostnader. Kommunen bedömer att det kommer bli svårt 
att genomföra åtgärdsprogrammet om inte statliga medel tillförs. 

Beslut skickas till 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt 
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se 
______________
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§ 43 Dnr 2021/107 411 KS 
 
Remiss om utredande om översyn av strandskyddet betänkande (SOU 
2020:78) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  yttrar sig enligt följande: 

Borgholms kommun har tagit del av regeringens utredning över ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) och har följande synpunkter på förslaget. Kommunen 
anser att de förslag på ändringar utredningen föreslår till viss del kan innebära att 
strandskyddslagen blir tydligare än nu gällande lagstiftning. Kommunen anser att 
det är bra att vissa frågor utreds mer ingående för att få ett mer enhetligt strand-
skydd. Stränderna med dess naturmiljöer och tillgång för friluftslivet är viktiga in-
strument för bland annat besöksnäringen och ska inte privatiseras.  

Utökat strandskydd 

Ta bort det utökade strandskyddet som gäller 100 – 300 meter och ersättas med 
prövning av lokala områden där man ser att behovet finns av utökat skydd 

Befolkningstätheten och exploateringen av stränder varierar  

Kommunen håller med förslaget om att en ökad differentiering bör genomföras lokalt 
och regionalt. Kommuner har bäst kunskap om de lokala förhållandena. Därför bör 
också besluten fattas av lokala myndigheter.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort  

Kommunen ställer sig positiv till att strandskydd inte ska gälla vid insjöar/våtmarker 
om vattenytan är 1 hektar eller mindre eller vid vattendrag som är 2 meter eller sma-
lare. Utgången vid en sådan bedömning måste dock vara att det är påvisat att vär-
den för friluftsliv och naturvärden saknas. I vissa fall kan det räcka med ett mindre 
skyddsavstånd vid småvatten som 20-30 m för att tillgodose syftet vid dessa vatten. 
Ett klargörande vad som gäller vid småvatten efter genomgång, kan underlätta vida-
re handläggning av strandskyddsärenden. Det är viktigt att översynen av småvatten 
görs med jämna mellanrum, till exempel i ett 15-20 års perspektiv, eftersom vatten-
drag och småvatten i ett längre perspektiv kan ändra betydelse för syftet med 
strandskyddslagen.  

Kommunen vill påpeka att det pågår många vattenvårdsprojekt som ska bidra till att 
hålla kvar vatten på land, istället för som nu med avrinning till Östersjön. I ett sådant 
projekt där vattenytan i en våtmark ska höjas eller vatten fördröjas, är det ofta lämp-
ligt att hålla ett skyddsavstånd mellan vatten och ny bebyggelse eller anläggningar. 
En höjd vattenyta innebär även att väx- och djurlivets livsmiljöer flyttar på sig upp 
mot land.  
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Kommunen ställer sig positiv till att dammar som ska tillgodose lantbrukens behov 
eller dammar inom anläggningar som golfbanor och parker mm inte ska omfattas av 
strandskydd. Noteras bör att även vatten anlagda efter 1975 kan inneha höga natur-
värden. 

Ett mer differentierat strandskydd  

Kommunen noterar att gällande bestämmelser om områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS) ska avskaffas. Kommunen noterar att det är positivt att 
det går att ansöka hos länsstyrelsen att strandskyddet kan upphävas i en översikts-
plan, helt eller delvis inom ett landsbygdsområde, om kriterierna för landsbygdsom-
råden är uppfyllda. Utredningen föreslår kriterier för landsbygdsområden som säger 
att det ska vara områden som har god tillgång till obebyggd mark, inte har stor efter-
frågan på mark för bebyggelse, och inte är av särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften.  

Kommunen instämmer med bedömningen att klimatförändringarna medför behov av 
klimatanpassningsåtgärder som kan motivera en differentiering av strandskyddet för 
vissa områden. Möjligheten att meddela dispens för åtgärder som syftar till att skyd-
da miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas 
till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra är en positiv ändring i lag-
stiftningen. Vidare menar kommunen att det lokala inflytandet förstärks, så att större 
hänsyn kan tas till det specifika området. 

Kommuner som har företag med stor andel i besöks- och turismnäring måste ges 
möjlighet att kunna utvecklas i strandnära lägen.  

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera 

Kommunen delar bedömningen att en heltäckande digitalisering skulle bidra till att 
göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert. Det kan göra det 
enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning.  

Kommunen håller med om att det borde införas ett tillägg i lagstiftningen för att 
minska tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas detaljplane-
ring.  

Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden  

Kommunen anser att en rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av ef-
terlevnaden är viktiga faktorer för att skyddet ska uppfattas som legitimt.  

Ekonomiska och andra konsekvenser  

Kommunen anser att det är positivt att förslagen innebär ett ökat lokalt inflytande, ef-
tersom det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva strandskydd helt 
eller delvis i landsbygdsområden. 

Beslutet justeras omedelbart. 
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Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har av Miljödepartementet fått att yttra sig om ett betänkande, 
Tillgängliga stränder – ”ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78), rörande 
förändringar av strandskyddet. Sista svarsdag till regeringsdepartementet är 2021-
05-04. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-15. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 § 94. 
Betänkande Regeringskansliet tillgängliga stränder - ett mer differentierat strand-
skydd (SOU 2020:78). 
SKR 2021 - Yttrande angående SOU 2020:78. 

Dagens sammanträde 
Yrkande  
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 
med följande ändringar: 

- Att under rubriken Befolkningstätheten och exploateringen av stränder varierar i 
andra meningen styrka och länsstyrelser och och regionala samt i tredje me-
ningen stryka och regionala.  

- Att under rubrik Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas 
bort, i första styckets första mening stryka försiktigt sant hela tredje stycket.  

Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till Staffan 
Larssons yrkande. 

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 yrkande.  

Beslut skickas till 
Miljödepartementet 
______________
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§ 44 Dnr 2021/97 253 KS 
 
Instruktion till ombud till Borgholm Energi AB extra bolagsstämma 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen instruerar kommunens valda ombud till Borgholm Energi AB:s ex-
tra bolagsstämma 2021 
att  godkänna köparen av Resedan 9. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196 godkände att Borgholm Energi AB säljer 
Resedan 9, fastigheten som är bebygg med en hälsocentral som är till sin helhet 
uthyrd till Region Kalmar län.  

Styrelsen för Borgholm Energi AB beslutade 2021-04-15 § 27 att godkänna pre-
senterad köpare och köpeskilling för försäljning av Resedan 9 och att ge VD i upp-
drag att tillsammans med mäklaren utarbeta ett komplett försäljningsavtal för Re-
sedan 9. Styrelsen för Borgholm Energi Elnät AB beslutade vid samma möte att fö-
reslå den extra bolagsstämman för dotterbolaget Borgholm Energi AB den 27 april 
2021 att godkänna köparen av Resedan 9 samt att uppdra till styrelsen att slutföra 
försäljningen. 

Genom upphandlad fastighetsmäklare har anbud inkommit från bolag som önskar 
att etablera sig i Borgholms kommun och genomföra köp av fastigheten.  

Försäljningsavtal presenteras vid extra bolagsstämma i Borgholm Energi AB den 
27 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196. 

Styrelsen för Borgholm Energi 2021-04-15 § 27. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22. 

Bedömning 
I och med att kommunfullmäktige beslutat om godkännande av försäljning av Re-
sedan 9 bör kommunens ombud instrueras godkänna köparen av Resedan 9 vid 
kommande extra bolagsstämma för Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Staffan Larsson (C), som ordförande för Borgholm Energi AB:s styrelse, redogör för 
ärendet.  
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Beslut skickas till 
Kommunens ombud för Borgholm Energi AB:s bolagstämmor 
______________
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§ 45 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om 
kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsens om bland annat: 

- Pandemiläget. I länet uppmättes 1 200 smittade i COVID-19 förra veckan och i 
kommunen har totalt 457 uppmäts, varav 29 nya förra veckan. Enstaka nya fall 
har uppmäts i verksamheterna och sitter i familjekarantän. Idrottshallar i kom-
munen är fortsatt stängda och besök på korttidsboendet på Ekbacka avråds. 

- Vaccineringen. I kommunen har 29 % av invånarna blivit vaccinerade med första 
dosen. 15,7 % är vaccinerade med båda doserna. Vaccinering av invånare mel-
lan åldrarna 18-60 som tillhör en riskgrupp har inletts.  

- Regeringen och regionen har kommit med nya restriktioner och rekommendatio-
ner. Dessa redogörs för.  

- Nya särskilda boendet på Ekbacka. Ärendet fortgår och detaljplanen för området 
behandlas av kommunstyrelsens vid dagens sammanträde. Lantmäteriförrätt-
ning är beställd och entreprenören är redo att lämna in bygglovshandlingar till 
kommunen. Förfrågningsunderlaget är färdigställt för byggentreprenad och 
granskas av kommunens jurister.  

- Nya skolan i Löttorp. Sista anbudsdag för byggentreprenad är snart över. Tids-
planen för färdigställande bedöms hålla.  

- Miljöchef. Kommunen har inlett en rekrytering av ny miljöchef till följd av att nu-
varande miljöchef valt att avsluta sin tjänst som chef för miljöenheten.  

- Allmännyttigt bostadsbolag. Kommunen bereder möjligheten att bilda ett allmän-
nyttigt bostadsbolag. Ärende lyfts för politisk beredning i maj 2021. 

- A-traktorer. Kommunen har en dialog med en grupp invånare i Borgholm cen-
tralort som störts av ungdomar som kör bland annat a-traktorer i anslutning till 
Slottskolans parkering. Kommunen och polisen kommer prata med ungdomarna 
för att hitta en lösning på problemet.  

______________
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§ 46  
 
Möte med Kalmarsunds gymnasieförbund angående förbundet arbetar 
med att följa upp ungdomars sysselsättning i Borgholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds gymnasieforbund har bett att få komma till kommunstyrelsen och re-
dogöra för förbundets arbete med att följa upp ungdomars sysselsättning i Borg-
holms kommun och det kommunala aktivitetsansvaret. 

Dagens sammanträde 
Kalmarsunds gymnasieförbund motivationscoach redogör för arbetet. Av informatio-
nen framgår bland annat: 

- Vad lagen kräver att kommunerna ska utföra, 
- Vad som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, 
- Ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundet, 
- Det arbete som förbundet tillsammans med Borgholms kommun utför idag.  

______________
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§ 47 Dnr 2021/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning, mars 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att presentera åtgärder för att kommunstyrel-
sens verksamheter ska nå budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter mars. 

- Resultatet för kommunen är +16,3 miljoner kronor. (Årsprognos +19,9 miljoner 
kronor) 

- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +12,3 miljoner kronor. (Årsprognos 
+4,7 miljoner kronor) 

- Likvida medel 36,0 miljoner kronor. (År 2020 47,5 miljoner kronor)  
- Investeringar 9,5 miljoner kronor. (Årsprognos 61,0 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-20. 

Budgetuppföljning för kommunen mars 2021.  

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 beslut 
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 övertid. 

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. 

Kommunstyrelsen anser att kommunchefen, som förvaltningschef för kommunled-
ningsförvaltningen, ska presentera åtgärder för att uppnå en budget i balans.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchefen  
______________
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§ 48 Dnr 2018/255 298 KS 
 
Omprioritering av investeringsmedel inom befintlig investeringsram: 
Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 
9 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  omprioritera 1 500 000 kronor från investeringsprojektet Ekbacka Hus 6 plan 

3 till investeringsprojektet Återbruk-Ölandslego, för att kunna utföra planerat 
ventilationsbyte. 

Härintill beslutar kommunstyrelsen 

att  bevilja driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och internränta till fas-
tighetsavdelningen i samband med att åtgärderna färdigställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunledningskontoret i 
uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med lämplig lokal för 
verksamheten. 

Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för återbruk. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 socialnämndens 
beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen för fortsatt utredning.  

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åtgärder 
för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Åtgärderna förutsätter samlokalise-
ring i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt godkända utifrån 
myndighetskrav och arbetsmiljö. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att 
förslag tas fram för samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att förslag 
tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av lokaler för samloka-
lisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för återbruk i fastigheten 
Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade kostnader för åtgärderna. 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230 beslutade godkänna åtgärdsförslag för sam-
lokalisering av daglig verksamhet plan 2 och att anvisa projektet 2 600 000 kronor. 
Vidare beslutades att anvisa 1 000 000 kronor och godkänna etapp 1 för invändig 
upprustning och mindre anpassningar av lokaler för återbruk i Hammaren 9. 

Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 57 beslutade att godkänna förslag till under-
hållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9 som fastighetsavdel-
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ningen vid det tillfället ansågs nödvändiga för projektet. Det veslutades också att 
anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kronor genom prioritering av Investe-
ringsbudget 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 69. 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

Bedömning 
Prioritering och etappindelning har gjorts för nödvändiga lokalanpassningar och åt-
gärder för att återbruksverksamheten ska kunna starta i lokalerna. Dessa åtgärder 
har initialt beräknats till cirka 1 000 000 kronor.  

Utöver viss verksamhetsanpassning har det krävts underhållsåtgärder gällande tak 
på lågdelen, avlopp och ny energieffektiv ventilation. Fastighetsavdelningen initiala 
bedömning var att investeringskostnaden för detta skulle hamna på cirka 2 000 
000 kronor. Dessa åtgärder har bedömts som nödvändiga underhållsåtgärder, för 
att verksamhet ska kunna bedrivas i byggnaden.  

Kostnaden för ventilationsbytet har visat sig vara dyrare än den initiala beräkning-
en. Budgetpriset för utbytte av två (2) stycken ventilationsaggregat uppgår idag till 
cirka 1 700 000 kronor. I och med detta har projektet fördyrats och för att uppnå 
ändamålsenliga lokaler och för att klara arbetsmiljökrav för verksamheten behövs 
ytterligare investeringsmedel.  

Fastighetsavdelningen bedömer att en omprioritering på 1 500 000 kronor från pro-
jektet Ekbacka Hus 6 plan 3 är nödvändig och att kvarvarande medel, som efter 
omprioritering uppgår till 3 000 000 inklusive utbyte av ventilation för hela Ekbacka 
hus 6, är tillräckligt för den typen av renovering. 

Konsekvensanalys 
Åtgärderna leder till att lokalerna uppfyller myndighetskrav gällande arbetsmiljö och 
energi, med minskad driftskostnad som följd. 

Åtgärderna leder till att insatser via ett återbruk kan erbjuda fler individanpassade 
aktiviteter inom KKA (kommunala aktivitetsansvaret). 

Antalet individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd i form av försörjnings-
stöd kan minska och att det också i förlängningen kan leda till att fler kommer i arbe-
te. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för avskrivningskostnader. 

 

Yrkande 
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Nina Andersson-Junkka (S) och Sara Kånåhols (V) 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 kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
Arbetsmarknadsenheten 
______________
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§ 49  
 
Redovisning av pågående uppdrag att utreda gemensam organisation 
för räddningstjänsten 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland tillsammans med de som genomför utredingen (från 
Kalmar och Oskarshamns kommun) om gemensam organisation för räddnings-
tjänsten för flera kommuner i södra Kalmar län har bett att få redogöra för utred-
ningen för kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Utredarna redogör för uppdraget från berörda kommunen (inklusive Borgholms 
kommun) att undersöka gemensam organisation för räddningstjänst. Av informatio-
nen framgår bland annat:  

- Att det tillkommit skärpt lagstiftning med krav på effektivare kommunal rädd-
ningstjänst, 

- Förnyad lag mot skydd mot olyckor, 
- Redogörelse för uppdraget från kommunerna att genomföra utredningen, 
- Tidsplanen för utredningen och eventuellt genomförande av sammanslagningen. 

______________

17



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-27 50   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2019/192 048 KS 
 
Äskande om tilläggsbudget för utegym Mejeriviken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  tillsätta 50 000 kronor till budget för utegym Mejeriviken från investeringskon-

to fritidsanläggningar.  

Ärendebeskrivning 
Tidigare har kommunfullmäktige 2020-11-16 § 176 beslutat om budgetering på 
300 000 kronor för utegym i Mejeriviken. Vid närmare projektering har det tillkom-
mit 50 000 kronor för markarbeten och montering av gymmet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 68 föreslår kommunstyrelsens att 
tillsätta 50 000 kronor till budget för utegym Mejeriviken från investerings-konto fri-
tidsanläggningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 68. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-19. 

Bedömning 
För att få rätt fallhöjdsdämpning krävs mer fallhöjdsflis än vad beräknats från bör-
jan. Monteringstiden på vissa redskap har visat sig vara mer omfattande än det 
förvaltningen tidigare räknat med.  

Vidare vill förvaltningen flagga för att marken på ytan kan vara förorenad vilket kan 
leda till ytterligare kostnader vid bortforsling. Markprover kommer att tas vid ut-
grävningen.  

Området ingår inte i det som utpekas som misstänkt föroreningsyta i tidigare utred-
ningar men det garanterar inte att marken är helt ren.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Annette Hemlin (FÖL) och Marcel van Luijn (M) yrkar att kom-
munstyrelsens bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut; och att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan) 

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
Gata/park 
Ekonomienheten 
______________
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Reservation  KS ärende 5  

Jag Reserverar mig mot förslaget mot tilläggsbudgetering av utegymmet. 

Dessa typer av projekt blir ständigt fördyrade vilket jag ofta påtalat och 
pengarna behövs i kärnverksamheten. 

 

Erik Arvidsson
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§ 51 Dnr 2021/78 214 KS 

Exploateringsavtal för detaljplan gällande Solberga 4:2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna exploateringsavtalet för Solberga 4:2. 

Ärendebeskrivning 
För att säkerställa exploatörens åtaganden i detaljplanen Solberga 4:2 har tillväxt 
avdelningen upprättat ett exploateringsavtal. Avtalet reglerar exploatörens ansvar 
för att hantera dagvatten inom kvartersmark enligt planbeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal för detaljplan gällande Solberga 4:2, 2021-04-22. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22. 

Bedömning 
Genom att upprätta och godkänna ett exploateringsavtal säkerställer kommunen 
att planen blir genomförd på rätt sätt. 

Konsekvensanalys 
Att inte godkänna exploateringsavtalet kan medföra risker att detaljplanen inte blir 
genomförd.  

Dagens sammanträde 
Jäv 
Marcel van Luijn (M) anmäler sig jävig och deltar inte i kommunstyrelsens beredning 
av ärendet eller beslut. 

Beslut skickas till 
Plansamordnare 
Handläggande planarkitekt 
______________
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§ 52 Dnr 2019/211 214 KS 
 
Detaljplan Borgholm 11:42, 11:45 och del av 11:1 Ekbackaområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  godkänna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande gransk-

ningsutlåtande och handlingar. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslut-
ning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska medge byggna-
tion av 80 platser fördelat på åtta(8) avdelningar om tio(10) lägenheter vardera. 

 
Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och 
tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, 
möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets öst-
ra sida och centrala delar och GC-väg längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor 
för dagvattenhantering. 

 
 Justeringar sedan granskning: 

- Under rubriken naturvärden har avsnitt om träd utvecklats till följd av samråd en-
ligt miljöbalken 12 kap. 6§.  

-  Avsnitt om silverviol har kompletterats med information om kommande invente-
ring och tillvägagångssätt vid eventuell förekomst av Silverviol.   

- Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om ledningsrätter 
och servitut.   

Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett utökat 
förfarande då det omarbetade planförslaget inte är förenligt med kommunens för-
djupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik (FÖP). I fördjupningen av 
översiktsplanen pekas planområdet ut som område för park/naturvärden. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 § 93 föreslår kommunfullmäktige att god-
känna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande granskningsutlå-
tande och handlingar. Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan 
tidigare saknar detaljplan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verk-
samheter, säkerställer en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvat-
tenhantering samt en nybyggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov 
av. Vårdplatser för särskilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet 
finns även identifierade natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär 
påverkan på dessa värden, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i 
planhandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 § 93. 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-12. 
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 Plankarta, 2021-04-01. 
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, 2021-04-08. 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-11. 
 Granskningsutlåtande, 2021-03-25. 
 Bilagor: Trädvårdsplan och trädinventering, Borgholms stad 2016-11-30. 

Bedömning 
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar detalj-
plan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verksamheter, säkerställer 
en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvattenhantering samt en ny-
byggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov av. Vårdplatser för sär-
skilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet finns även identifierade 
natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär påverkan på dessa vär-
den, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i planhandlingarna. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för avskrivningskostnader. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämn-
dens 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 miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 53 Dnr 2020/98 311 KS 
 
Avsiktsförklaring för utveckling av väg 136; avsiktsförklaring väg 136 
Algutsrum – Borgholm, delen Borgholms kommun. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta avsiktsförklaring väg 136 Algutsrum – Borgholm, delen Borgholms 

kommun.  

Ärendebeskrivning 
Trafikverket planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Algutsrum 
och Borgholm för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för både motor-
trafik och gång- och cykeltrafikanter. För att uppnå största möjliga nytta av plane-
rade investeringar finns behov av samverkan mellan Trafikverket och kommunen. 
Förslag till avsiktsförklaringen utgör ramverket för den fortsatta samverkan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 73 föreslår kommunstyrelsens att 
anta avsiktsförklaring väg 136 Algutsrum – Borgholm, delen Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avsiktsförklaring, 2021-03-29. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-31.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 73. 

Bedömning 
Avsiktsförklaringen utgör ramverket för den fortsatta samverkan och beskriver 
övergripande vilken part som är ansvarig för respektive åtgärder. Borgholms kom-
mun har sedan tidigare tecknat medfinansieringsavtal med Trafikverket samt med 
Ekerum Golf & Resort AB för korsningsåtgärderna i Rälla. Kommunen kommer där-
till att anlägga cykelväg inom den nya detaljplanen för fastigheten Stora Rör 2:1.  

Trafikverkets projekt med förbättringar av trafiksäkerheten längs väg 136 bedöms 
som positivt för hela norra Öland, förbättrad tillgänglighet och standard är avgöran-
de för arbetspendling och besöksnäring. Cykelväg längs vägen är en viktig del för 
att knyta ihop de norra respektive södra delarna av cykelleden Ölandsleden. För-
bättrade korsningslösningar och tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter i Räl-
la och Stora Rör är också en förutsättning för en framtida utveckling av området. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Samhällsplaneraren 
Trafikverket 
______________
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§ 54 Dnr 2021/79 116 KS 

Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäkti-
ge 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  meddela Region Kalmar län att Borgholms kommun inte har något att erinra 

angående regionstyrelsens förslag valkretsindelning vid 2022 års val.

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har lämnat förslag på beslut/yttrande till länsstyrelsen om anta-
let valkretsar i valet till regionfullmäktige 2022 på remiss till länets kommuner. 
Kommunerna har till 2021-05-10 att lämna remissvar till regionen. 

Regionfullmäktige ska senast den 2021-10-31 besluta om den nuvarande indel-
ningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid regionvalet 2022 eller om den 
ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. 

Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 samt 2017 att fastställa 
oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige. 

Nuvarande valkretsindelning är följande: 

- Första valkretsen: Västerviks kommun
- Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner
- Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
- Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
- Femte valkretsen: Kalmar kommun
- Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till regionfullmäk-
tige framgår av 4 kapitlet 5-8 §§ vallagen (2005:837). Indelningen i valkretsar för 
val till regionfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle 
att yttra sig. 

Regionstyrelsen har den 2021-03-17 beslutat föreslå regionfullmäktige att nuva-
rande valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige 2022 ska vara 
oförändrade samt beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till lä-
nets kommuner. 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2022 års regi-
onval vid sitt sammanträde den 2021-06-15. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 77 föreslog kommunstyrelsen med-
dela Region Kalmar län att Borgholms kommun inte har något att erinra angående 
regionsstyrelsens förslag till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 77. 

Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige, 2021-03-
18. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-18. 

Bedömning 
Borgholms kommun har inför tidigare val inte haft något att erinra landstingets för-
slag på oförändrade valkretsindelningar. 

Beslut skickas till 
Region Kalmar län 
______________
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§ 55 Dnr 2021/93 009 KS 
 
Årlig rapport om informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter 
för 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ska alla incidenter som inträffat 
redovisas till personuppgiftsansvarig/ansvarig nämnd minst en gång per år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16. 

Rapport om personuppgiftsincidenter 2020, 2021-03-16. 

Rapport om informationssäkerhets- och IT-incidenter 2020, 2021-03-16. 

Bedömning 
Personuppgiftsincidenten handlings-id KS 2020.447 och samtliga informationssä-
kerhetsincidenter är av övergripande karaktär och faller därför under kommunsty-
relsens ansvarsområde. 

Personuppgiftsincidenterna med handlings-id KS 2020.1965 och KS 2020.2675 
hör till utbildningsförvaltningen. 

Incidenten med handlings-id KS 2021.2 hör till miljö- och byggnadsnämnden.  

Socialnämnden hade inga rapporterade personuppgiftsincidenter 2020. 

Inget av det inträffade kräver någon åtgärd.  

______________
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§ 56 Dnr 2019/133 041 KS 
 
För kännedom: Årsredovisning; Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbunds förbundsdirektion har godkänt deras årsredovisning 
2020. Årsredovisningen har lämnats till revisorerna och medlemskommunerna. Av 
årsredovisningen framgår följande: 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett budgetun-
derskott om 131 000 kronor. Budgeten överskrids på grund av ökade kostnader för 
administration vilket beror på att IT-verksamheten tillkommit i förbundet. 

Turismorganisationen redovisar ett överskott gentemot budget om 626 000 kronor. 
Pandemin har bland annat inneburit att öppettiderna, och därmed antalet timavlö-
nade, reducerats på turistbyråerna. Planerade projekt inom destinationsmarknads-
föringen har inte hunnits med då personal saknats. Partnerskapen har varit fler än 
väntat.  

Räddningstjänsten redovisar ett underskott gentemot budget om 86 000 kronor, 
vilket var bättre än prognostiserat. Detta beror på flertalet besparingsåtgärder som 
genomförts under året för att kompensera för de höga utbildningskostnader i och 
med den omsättning av deltidsbrandmän som uppstått. Vid årets slut såldes även 
tre bandvagnar vilket genererade nära 600 000 kronor i intäkter.  

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt.  

Projektet har dragit ut på tiden och två delsträckor kvarstår. Utmaningen är att få 
projektet att gå ihop då kostnaderna just nu överstiger intäkterna.  

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 136 000 kronor till följd av 
att flera investeringar har gjorts sent på året.  

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 855 000 kronor 
vilket är en effekt av att staten reducerade arbetsgivaravgifterna under perioden 
april -juli, samt att ett utökat medlemsbidrag sköts till från medlemskommunerna för 
att återställa en del av balanskravsresultatet. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2021-03-12 § 6 Årsredovisning. 
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Årsredovisning 2020, 2021-03-26. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 57 Dnr 2021/88 214 KS 
 
För kännedom: godkänd samrådsregogörelse och uppdrag att ta fram 
föreslag till detaljplan Strandbo 1 och Afrika 2 i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Positivt planbesked gavs 2018-12-06. Sökanden fick avslag på en liknande ansökan 
för samma fastigheter 2018-05-23.  
Platsen är komplex och det bedömdes att en detaljplaneutredning skulle föregås av 
ett planprogram för att hitta och lyfta viktiga förutsättningar.   
För fastigheterna Strandbo 1 och Afrika 2 upprättades av exploatörerens konsult ett 
planprogram. Beslut om samråd av planprogrammet gavs 2019-12-18 och mellan 
2020-01-27 till och med 2020-02-24 fanns handlingarna tillgängliga för påseende. 
Totalt inkom tio yttranden under samrådstiden, sju från statliga myndigheter och 
verk och tre från privata fastighetsägare och föreningar. De viktigaste synpunkterna 
som lyftes i yttranden gällde hur nybyggnation ska klimatsäkras då platsen kring ho-
tellet är väldigt låglänt och rikserar att påverkas av havsnivåhöjningar. Hur en fram-
tida byggnation kan samspela med riksintresse för kulturmiljön var den andra tydliga 
frågan som lyftes. Här handlar det främst om vyn upp mot slottsruinen men också 
anlutningen till befintlig byggnadsstruktur som finns i området runt Strand hotell.  
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-25 § 72 godkände samrådsredogörelse och 
uppdrog handläggarna att ta fram en detaljplan där möjligheterna för hotelländamål 
utreds inom fastigheten Strandbo 1 och hotell/bostadsändamål och parkering inom 
fastigheten Afrika 2. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-25 § 72. 

Samrådsredogörelse upprättad 2021-02-24. 

______________
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§ 58 Dnr 2021/94 344 KS 
 
Redovisning av delegationsbeslut om justering av verksamhetsområde 
vattentjänster i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  godkänna redovisade beslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att komplettera befintliga verksamhetsområ-
den för vatten och avlopp med enstaka nya fastigheter som har skyndsamt behov 
av vattentjänster. Denna rätt är delegerad nämnden av kommunfullmäktige. När 
sådana beslut har fattats ska dessa redovisas fullmäktige.  

Till dagens sammanträde finns följande delegationsbeslut från miljö- och bygg-
nadsnämnden gällande fastigheter som ska tas med för vattentjänsterna vatten 
och avlopp: 

Gudesjö 3:10 
Törneby 2:72 
Högtomta 1:13, 1:14 och 3:8 
Böda-Torp 10:37 
Dödevi 8:27 
Dödevi 8:24 
Borgholm 13:1 och 13:2 
Emmetorp 1:47 
Böda-Torp 10:35 
Kvarnstad 2:16 
Kläppinge 3:22 
Långlöt 42:3 
Löttorp 4:18 
Binnerbäck 2:56 
Södra Runsten 15:1 
Räpplinge-Strandtorp 1:15 
Bläsinge 1:1 skifte 5  
del av Borgholm 11:1 
Törneby 1:9 
Högby-Sandby 12:29 
Böda-Torp 2:28 
Lofta 3:44 
Ranstad 1:11 
Hunderum 1:32 
Hunderum 1:33 
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Gillberga 10:26 
Husvalla 3:12 
Bjärby 3:13 
Böda-Torp 2:26 
Tryggestad 2:12 skifte 9 
Stenninge 3:32 
Norrböda 1:44 
Föra 4:10 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14. 

Delegationsbeslut av justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borg-
holms kommun.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 59 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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Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-04-22

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-04-27

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

223149 Borgholm delegationsbeslut- Att tilldela Lions 15000 
kr i eknomiskt bidrag till följd av förlorade intäkter 
pågrund av pandemin 

Ilko Corkovic §9/2021

2021-04-07 Ilko Corkovic

KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

2021.192 Borgholm Energi- Ingen erinran mot ansökan om 
arbetsbod på Trädgårdsgatan 5  2021-02-01--2021-
07-18

Anders Magnusson 
§14/2021

2021-01-22 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.214 Bengt Nilsson-Ingen erinran mot ansökan om skylt 
för rundturståg 2021-03-29--2021-12-31 kl. 09.00-
23.00

Anders Magnusson 
§13/2021

2021-01-26 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.216 Restaurang Rosmarino- tillstyrkt ansökan för 
uteservering under perioden 2021-03-01--2021-10-
31 

Anders Magnusson 
§18/2021

2021-01-27 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.267 Grävtillstånd-Grävning sker på Almvägen2 - 2 
Bygdegårdsvägen 2, under perioden 2021-01-25--
2021-03-31

Julia Hallstensson §12/2021

2021-02-03 20210003/Eon Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.268 Grävtillstånd- Grävning sker på  Skogsvägen 18 
under perioden 2021-01-08--2021-01-08

Julia Hallstensson §11/2021

2021-02-03 20210002/BEAB Julia Hallstensson

Sidan  1 av 6
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.363 Stenninge Gemensamhetsanläggning- Ingen erinran 
mot ansökan om  byggetablering 2021-03-01-2021-
07-01

Anders Magnusson 
§10/2021

2021-02-11 Yttrande Anders Magnusson

KS 2020/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.364 Salong Se Ca- ansökan tillstyrks för en 
trottoarpratare 2021-01-25--2021-12-31

Anders Magnusson 
§19/2021

2021-02-11 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.380 Grävtillstånd- Grävning sker på Östra Kyrkogatan 19 
2021-02-01--2021-02-05

Julia Hallstensson §10/2021

2021-02-16 20210006/BRS Networks Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.381 Grävtillstånd- Grävning sker på Tallgatan från 
Torsgatan ner till 136:an 2021-03-01-2021-06-30

Julia Hallstensson §9/2021

2021-02-16 20210004/Transtema Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.383 Grävtillstånd-Grävning sker på Vallmogatan 24 i 
Legenäs 2021-02-01-2021-03-05

Julia Hallstensson §8/2021

2021-02-16 20210009/BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.384 Grävtillstånd- Grävning sker på Kapellvägen 1 under 
perioden 2021-02-15-2021-05-31

Julia Hallstensson §7/2021

2021-02-16 20210005/BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.385 Grävtillstånd- Grävning sker på Södra långgatan 23 
under perioden 2021-01-29-2021-02-19

Julia Hallstensson §6/2021

2021-02-16 20210008/ BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.386 Grävtillstånd-Grävning sker på Johan Söderströmsv 
11-13 under perioden 2021-02-08-2021-03-08

Julia Hallstensson §5/2021

2021-02-16 20210010/BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.403 Parsian Ristorante-- tillstyrkt ansökan för 
uteservering för perioden  2021-05-01--2021-08-30

Anders Magnusson 
§17/2021

Sidan  2 av 6
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2021-02-19 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.415 Ebbas by the sea- Ansökan tillstyrks gällande 
uteservering 

Anders Magnusson 
§16/2021

2021-02-22 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.426 Härmed förklarar Borgholms kommun att vi kommer 
att deltaga som partner i projektet Strandstädarkarta 
– Kalmar läns kustområde 2021. Projektet 
samordnas av Västerviks kommun, Enheten för 
Samhällsbyggnad och naturum Kontatkperson för 
Borgholm är Jan-Åke Johansson

Anders Magnusson §1/2021

2021-02-23 Anders Magnusson

KS 2021/4-423 Markfrågor 2021 TC

Anders Magnusson

2021.714 Byxelkroks AIK-  ansökan för försäljningsbod 
tillstyrks under perioden 2021-06-21--2021-08-15

Anders Magnusson 
§15/2021

2021-02-19 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.746 Yttrande över Projekt rörande implementering av 
förändrade beredskapszoner – Planeringsunderlag 
för vidare arbete med beredskapsplanering

Ilko Corkovic §7/2021

2021-03-22 Länsstyrelsen i Hallands län Ilko Corkovic

KS 2021/75-167 Ny beredskapszon runt OKG – från Löttorp och 
norrut

KSO

Linda Hedlund

2021.801 Borgholm Energi- Ingen erinran mot ansökan om 
arbetsbod på Trädgårdsgatan 5 2021-03-28--2021-
07-31

Anders Magnusson §7/2021

2021-03-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.802 Borgholms kök och bar- tillstyrkt ansökan för 
uteservering  
2021-03-20--2022-03-24

Anders Magnusson §6/2021

2021-03-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

Sidan  3 av 6
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2021.843 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
ordförandes meddelande att inte tillåta deltagande 
på distans på kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-11-16 (mål nr. 5866-20)

Ilko Corkovic §8/2021

2021-03-24 Förvaltningsrätten i Växjö Ilko Corkovic

KS 2020/201-006 Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande på 
distans i kommunfullmäktige samt överklagande av 
samtliga beslut under samma sammanträde 

KSO

Ilko Corkovic

2021.865 Norden construction AB- Ingen erinran mot ansökan 
om byggetablering på på Köpmangatan 1 B, 
Borgholm, 2021-03-01--2022-06-30

Anders Magnusson §5/2021

2021-03-30 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.935 Ebbas-Ansökan tillstyrks för uteservering 2021-05-
01--2021-10-02

Anders Magnusson §3/2021

2021-04-07 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.938 Borgholms kommun- Ingen erinran om ansökan 
trottoarpratare på Torget i Borgholm 2021-04-
07—2022-12-31. 

Anders Magnusson §2/2021

2021-04-07 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.949 Grävtillstånd- Grävning sker på grönyta 
Förrådsvägen fram till Bolists fastighet 2021-03-15-
3021-04-30

Julia Hallstensson §4/2021

2021-04-08 20210018/Transtema TNS AB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.950 Grävtillstånd- Grävning sker på Kolstadgatan 4 - 
Emers gata 8 2021-03-22-2021-04-20

Julia Hallstensson §1/2021

2021-04-08 20210020/Borgholm Energi Elnät AB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.951 Grävtillstånd- Grävning sker på Stenhuggarvägern i 
Sandvik 2021-03-15-2021-0730

Julia Hallstensson §3/2021

2021-04-08 20210016/ONE Nordic AB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.952 Grävtillstånd- Grävning sker på kungsgatan 1-4 
2021-08-08-2022-02-28

Alexander Sundstedt 
§2/2021

2021-04-08 20210026/Borgholm Energi AB Alexander Sundstedt
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KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Alexander Sundstedt

2021.953 Grävtillstånd- Grävning sker på Hamnvägen , 
Sjötorget Lilla Hamnkontoret 2021-04-01-2021-04-
01 

Alexander Sundstedt 
§1/2021

2021-04-08 20210027/20210027 Alexander Sundstedt

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Alexander Sundstedt

2021.959 Sjöbod nr 7 AB- tillstyrkt ansökan om gatupratare 
2021-05-01-2021-12-31

Anders Magnusson §8/2021

2021-04-09 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.960 Galleri mini - tillstyrkt ansökan om gatupratare 2021-
05-01-2021-12-31

Anders Magnusson §9/2021

2021-04-09 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.965 Annelis bod- tillstyrkt ansökan om gatupratare 2021-
05-15-2021-10-15

Anders Magnusson 
§12/2021

2021-04-12 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.966 Erik Linder- tillstyrkt ansökan om gatupratare 2021-
05-01-2021-12-31

Anders Magnusson 
§11/2021

2021-04-12 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.981 Storgatan 27- tillstyrkt ansökan för uteservering 
2021-04-01--2021-10-30

Anders Magnusson 
§20/2021

2021-04-13 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.982 Smakglädje AB-- tillstyrkt ansökan om gatupratare 
2021-04-09--2021-12-31

Anders Magnusson 
§21/2021

2021-04-13 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.988 Sörens restaurang- tillstyrkt ansökan för 
uteservering 2021-04-12-2021-10-10 

Anders Magnusson 
§22/2021

2021-04-13 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.990 Langosvagnen- tillstyrks perioden 2021-03-20--2021
-10-20 enligt karta 

Anders Magnusson 
§23/2021
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2021-04-16 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1029 Brasseriet- tillstyrkt ansökan för uteservering  2021-
03-31 2021-05-31 samt 2021-09-01-2021-09-22 
uteservering 2,5 m * 17,5 m utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten.

Ansökan tillstyrks 2021-06-01 —2021-08-31 
(fastställd gågatuperiod) samt 2021-09-23—2021-09
-27 för uteservering med högst 5,5 m från husliv och 
högst 17,5 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheterna. 

Anders Magnusson 
§24/2021

2021-04-21 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1030 Yogazon- ansökan tillstyrks för en trottoarpratare 
2021-04-20-2022-04-12

Anders Magnusson 
§25/2021

2021-04-21 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson
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2021.693 I Sotningsindex 2021 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 21:13

Magdalena Widell

2021-03-17 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.808 I Skrivelse med önskemål om specifik 
korttidsparkering för Wao-platser 

Magdalena Widell

2021-03-24 Markus Lord

KS 2021/4-423 Tjena Markus,

Kul idé, dock har vi lastzoner på trädgårdsgatan 
som går bra att använda och lämpar sig för er 
affärsidé. 

Kika på det och återkom med tankar.

Allt gott,

Borgholms kommun
Alex Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg, Tillväxtenheten
 
Tel direkt: 0485-883 38, servicecenter: 0485- 880
 00
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm 
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
alexander.sundstedt@borgholm.se   
www.borgholm.se

SKRIVELSE

Markfrågor 2021

2021.823 I Föreningsstämma 2021. Kallelse
Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk 
förening kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma torsdagen den 15 april 2021 
klockan 15.45 på Radisson Waterfront
Hotel, Stockholm. Medlemmarna ges möjlighet att 
delta på föreningsstämman digitalt.

Magdalena Widell

2021-03-25 Kommuninvest 

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-04-22

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2021-03-17 - 2021-04-21

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: KS

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 4

41



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande KALLELSE

2021.851 I Beloppsjusteringar i avtal om 
försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala anläggningar | Viktig information från 
SKR, cirkulär 21:15

Magdalena Widell

2021-03-26 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.867 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de 
avslår överklagandet gällande 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 § 99 
(avseende inriktning för nytt särskilt boende på 
Ekbacka och bl a avstyckning och 
marköverlåtelse av del av Ekbackaområdet, avtal 
med BJC Group AB ) i mål 2794-20

Magdalena Widell

2021-03-31 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/160-254 KS meddelande DOM

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2021.868 U Utgående svar skickat från kommunemailen 2021
-03-31- Rödenstensgatan är en enskild väg som 
sköts av en samfällighetsförening. Enskilda 
väghållare beslutar själva om att anlägga 
farthinder på sin väg. Vid uppförande av 
farthinder kan väghållaren behöva samråda med 
exempelvis post och räddningstjänst. 
Mer information om farthinder på enskild väg 
finns på Trafikverkets hemsida 

Leon Hansson

2021-03-31 Hans Bucht

KS 2021/17-311 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Trafikfrågor 2021

2021.913 I Protokoll Extra föreningsstämma 2021-03-23 Magdalena Widell

2021-04-06 Rörsbergs Samfällighetsförening

KS 2021/4-423 KS meddelande PROTOKOLL

Markfrågor 2021

2021.918 I Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 
2021-03-30 protokoll

Magdalena Widell

2021-04-07 Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.930 I Protokoll från kommunförbundets styrelsemöte 18 
mars

Magdalena Widell

2021-04-07 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

Sidan  2 av 4

42



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.931 I Översändande av årsredovisning och 
förhandsinformation om kommande årsstämma 
onsdag 2021-05-12 10-12

Magdalena Widell

2021-04-07 Kommunassurans Syd Försäkrings AB

      KS meddelande KALLELSE

2021.948 I E-post med förfrågan till KSO om samtal med 
kronprinsessparet som är intresserade av att höra 
hur situationen är i olika kommuner med 
anledning av pandemin.

Magdalena Widell

2021-04-08 H.K.H. Kronprinsessans hovstat

      KS meddelande E-POST

2021.957 I Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd | Viktig information från SKR och 
Sobona, Cirkulär 21:16

Magdalena Widell

2021-04-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.962 I Årsmöteshandlingar och statistik för 2020 Magdalena Widell

2021-04-09 Brottsofferjouren  Kalmar län

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.979 I Inför stämman Energikontor Sydost 28/5-2021 - 
med beskrivning av verksamheten 2020 och 
uppmaning att anmäla ombud till stämman

Jonatan Wassberg

2021-04-12 Energikontor Sydost AB Administrativa enheten

      KS meddelande E-POST

2021.984 I Viktig information från SKR och Sobona (Cirkulär) Magdalena Widell

2021-04-13 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.996 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att målet 
skrivs av gällande Migrationsverkets beslut 2021-
03-23, diarienr 7331-2020-27299. Statlig 
ersättning för asylsökande m.fl.; fråga om 
avskrivning 

Magdalena Widell

2021-04-16 Förvaltningsrätten i Göteborg

KS 2019/9-002 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2021.1000 I Protokoll överförmyndarnämnd 15okt 2020 Magdalena Widell

2021-04-19 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL
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2021.1001 I Protokoll överförmyndarnämnd 12 nov 2020 Magdalena Widell

2021-04-19 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1002 I Protokoll överförmyndarnämnd 10 dec 2020 Magdalena Widell

2021-04-19 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1003 I Protokoll överförmyndarnämnd 21 jan 2021 Magdalena Widell

2021-04-19 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1004 I Protokoll överförmyndarnämnd 11 feb 2021 Magdalena Widell

2021-04-19 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1005 I Protokoll överförmyndarnämnd 18 mars 2021 Magdalena Widell

2021-04-19 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1006 I Kallelse till Kommunassurans Syd Försäkrings 
ABs årsstämma 12 maj 2021 kl 10.00-12.00.

Magdalena Widell

2021-04-19 Kommunassurans

      KS meddelande KALLELSE

2021.1026 I Resultat av inspektion 7 april Magdalena Widell

2021-04-20 Arbetsmiljöverket 

KS 2021/103-026 KS meddelande MEDDELANDE

Systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-27 60   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 60 Dnr 2021/99 022 KS 
 
Instruktion till ombud till Borgholm Energi Enät AB:s bolagsstämma 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige instruerar kommunens valda ombud 
till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 2021 
att  fastställa resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncern-

revisionsberättelsen för 2020. 

att  fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i enlighet med fastställd ba-
lansräkning 2020. 

att  ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet 
med revisionens förslag. 

att  fastställa ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med kommunfullmäktige 
beslut 2020-11-16 § 180.  

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi har årsstämma 2021-04-24 vinstdisposition i enlighet med fast-
ställd balansräkning dör ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direk-
tör och resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevi-
sionsberättelsen för 2020 ska fastställas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-22. 

Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 180. 

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Borgholm Energi Elnät AB. 

Granskningsrapport för år 2020 Borgholm Energi Elnät AB. 

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Borgholm Energi AB. 

Granskningsrapport för år 2020 Borgholm Energi AB. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunens ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 
______________
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