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§ 117 Dnr 2021/1 059 KS 
 
Tilldelningsbeslut: Upphandling av idrottsmaterial 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tilldela följande leverantör i upphandlingen (21/8) Upphandling av idrottsma-

terial för Borgholms kommun 

 Anbudsgivare 1 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen har genförts som en förenklas upphandling och avser idrottsmate-
rial och utrustning. 

Sista anbudsdagen var 2021-05-31, klockan 23:59. 

Vid anbudstidens utgång hade tre (3) anbud inkommit. 

Anbudsöppningen ägde rum 2021-06-01. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning och föreslår att kommunsty-
relsens arbetsutskott tilldelar upphandlingen till anbudsgivare 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-08. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning och föreslår att kommunsty-
relsens arbetsutskott tilldelar upphandlingen till anbudsgivare 1. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 118 Dnr 2020/59 000 KS 
 
Sommargåva till kommunens personal 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  dela ut en sommargåva/presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri nä-

ringsidkare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier 
med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % 
tjänstgöring per månad. 

att  uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut. 

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram. 

att  utgiften ska konteras med 1100 aktivitet 1018. 

Ärendebeskrivning 
Många av de anställda i kommunen har kämpat med den situation som rått det se-
naste året med den pågående pandemin. Det finns därför ett behov av att kommu-
nen visar sin uppskattning för sina anställda.  

Kommunstyrelsen beslutade vid två olika tillfällen (2020-03-24 § 41 och 2020-04-
28 § 64) under våren om att dela ut presentkort (á 200 kronor) till tillsvidareanställ-
da, vikarier med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % 
tjänstgöring per månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det 
samma. 

Kommunstyrelsen har också beslutat om julgåvor i form utav presentkort/kuponger 
2021-11-24 § 171 och 2020-12-15 § 192, första gången till samma grupp som tidi-
gare (300 kronor) och andra gången en extra julgåva till baspersonalen 
(90+90+200 kronor).  

Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter frågan om att dela ut ett presentkort på 300 
kronor, i likhet med tidigare beslut om presentkort som en julgåva för de anställdas 
hårda arbete det senaste året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Bedömning 
Beslutet är menat att visa på kommunens uppskattning för de anställda. Det senas-
te året har varit ansträngande för många.  

Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i 
övrigt följer de allmänna råden. 
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Konsekvensanalys 
Medel för presentkort finns inte i budgeten, varför åtagandena kan komma att leda 
till ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas.  

Gåvor från arbetsgivare som sammanlagt är värda 1 000 kronor eller mer är skatte-
plikt på. Sommargåva kan därför vara skattepliktig. Julgåvan som kommunen gav ut 
förra året omfattades inte av samma regler. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunchefen 
HR-avdelningen för kännedom 
______________
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§ 119 Dnr 2021/127 041 KS 
 
Överföring av investeringsmedel från 2020 års budget till 2021 års bud-
get 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  godkänna om följande överföringar avseende investering från år 2020 till 

2021: 

Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper 
under 2021 och uppgår till 5 031 655 kronor. Överföringarna innebär överföring 
från kommunstyrelsens följande investeringsprojekt år 2020 inom fastigheter: 

 Underhållsplan för Borgholms huvudbibliotek (målning av fönster): förslaget 
innebär en flytt av 221 221 kronor. 

 Underhållsplan för Åkerbobadet (pågående underhåll av poolen): 623 810 
kronor. 

 Underhållsplan för kommunens fastigheter i Runsten (Förbättrad återvin-
ningsstation): 207 169 kronor. 

 Underhållsplan för kommunens fastigheter i Gärdslösa (Underhåll av belys-
ning och fasader): 437 632 kronor. 

 Underhållsplan för Viktoriaskolan (Underhåll av fasader): 326 074 kronor 
 Återbruket på Hammaren 9 ”Ölandslego” (totalrenovering): 2 955 524 kro-

nor. 
 Underhållsplan för Kungsgården (renovering av Kungsladugården): 

116 426 kronor. 
 Laddstolpar på Höken: 154 800 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Under föregående år påbörjades ovannämnda projekt under sen höst. Då projekten 
inte hann färdigställas under år 2020, har detta inneburit att flertalet fakturor inkom-
mit under år 2021.  

I investeringsredovisningen för år 2021 har kostnader bokförts för projekten ovan 
men det finns ingen budget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 

Bedömning 
Överföringar av investeringsmedel mellan åren är ett måste för att en effektiv och 
rättvis investeringsredovisning ska kunna ske. Kommunen måste kunna planera 
och fördela arbetsbelastningen internt och externt både för att möjligöra för entre-
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prenörer att genomföra ett bra jobb samtidigt som kommunens likviditet inte ska ut-
sättas för en allt för stor påfrestning.  

Konsekvensanalys 
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet utan på-
verkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten för år 2021 är 
59,9 miljoner kronor. Efter överföringar från år 2020 blir den nya investeringsbudge-
ten för år 2021 totalt 64,6 miljoner kronor. I och med hög investeringsnivån de se-
naste åren kommer det framåt krävas motsvarande resultat- och avskrivningsnivå 
för att klara av självfinansiering av kommunens investeringar.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 120 Dnr 2021/128 043 KS 
 
Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  ge kommunstyrelsen 3,3 miljoner kronor i tilläggsbudget som finansieras ge-

nom en sänkning av 2021 års budgeterade resultat. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 § 47 att uppdra till kommunchefen att 
presentera åtgärder för att få en budget i balans. Detta efter att kommunstyrelsens 
verksamheter i mars månads uppföljning visade en årsprognos på -2,3 miljoner 
kronor.  

Avvikelsen beror främst på högre kostnader för snöröjning än budgeterat samt hög-
re personalkostnader inom miljöenheten vilket främst beror på krav att hinna ifatt 
med handläggning av enskilda avlopp. Härutöver finns högre personalkostnader än 
budgeterat främst beroende på fler pensionsavgångar än planerat. 

Resultatet för Borgholms slott år 2020 var 3,9 miljoner kronor. En del av överskot-
tet kan härledas till överskott från tidigare. Resterande del beror på lägre personal-
kostnader. Inom kommunstyrelsen finns det budgeterat 3,0 miljoner kronor som 
avser överföring varav de ytterligare 0,9 miljoner kronor belastar kommunstyrel-
sens resultat negativt.  

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen: 

 Snöröjning/vinterväghållning, en avvikelse på -1,7 miljoner kronor. 
 Miljöenheten, en avvikelse på -0,7 miljoner kronor. 
 Borgholms slott, en avvikelse på -0,9 miljoner kronor. 

Totalt utgör ovan redovisade avvikelser en avvikels från budget om -3,3 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 

Bedömning 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen äskar om tilläggsbudget om 3,3 miljoner 
kronor för att tänka de kostnader som beslutar förvaltningen och som redovisas 
ovan. 

Utöver förslaget vidtas följande åtgärder för att nå budget i balans: 
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 Rekrytering av HR-chef och lönehandläggare som ska ersätta pensionsav-
gång är gjord och påverkar prognosen negativt.  

 Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar 
av digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer. 

 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 

påverkar resultatet negativt. 
 Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för ex-

ternt upphandlade mattransporter har ökat. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 15,2 miljoner kronor. Vid be-
slut om tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 3,3 miljoner kronor uppgår kommu-
nens resultat till 11,9 miljoner kronor för 2021.  

Förvaltningen har i samband med internbudget påtalat det ackumulerade behovet 
inom handläggningen av enskilda avlopp och har härefter anställt ytterligare perso-
nal för att kunna hålla takten i denna prövning vilket också ger effekt på en effektiva-
re bygglovshantering.  

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens 
underskott 3,3 miljoner kronor. Detta eftersom den samlade bedömningen är att det 
inte finns någon realistisk möjlighet till ytterligare effektiviseringar som får effekt in-
nevarande år, utöver de ovan beskrivna åtgärderna. Det saknas således reell möj-
lighet att ytterligare minska kostnaderna eller höja intäkterna innevarande budgetår. 
Detta eftersom ytterligare personalneddragningar får effekt först nästa år med hän-
syn till bland annat gällande lagar och avtal om uppsägningstid samt att övriga kost-
nader främst härrör sig till avtal med uppsägningstid.  

Kommunen ser över mindre utgifter löpande som abonnemang, licenser och med-
lemsavgifter. Samtliga vakanser försöker kommunen i möjligaste mån avvakta till-
sättningar och pröva andra lösningar för. Däremot finns fortsatt synergieffekter av att 
försöka samordna funktioner inom koncernen vilket vi bland annat den gemensam-
ma upphandlartjänsten är ett exempel på. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 121  
 
Möte med Lindahls, information om pågående försäkringsärende 

Ärendebeskrivning 
Advokatfirman Lindahl har bjudits till kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-
träde för att redogöra för kommunens pågående tvist med försäkringsbolaget Pro-
tector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge angående för-
säkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp. 

Dagens sammanträde 
Representanter för Lindahl redogör för ärendets gång och deras förslag till vidare 
behandling av ärendet. 

______________
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§ 122 Dnr 2021/134 141 KS 
 
Diskussionspunkt: Mentorer till företagare 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskottet ställer sig positiv 
till idén och beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att undersöka eventuella former för förmedling 

av mentorer för företagarna och återkomma med förslag till besut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalrådet har i samtal med näringslivsrådets ordförande diskuterat möjlighe-
ten att hitta erfarna personer som skulle kunna agera mentorer för kommunens fö-
retagare. Frågan lyfts för diskussion till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunalråd ”Mentorer – ideell basis”, 2021-06-07. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 123 Dnr 2017/211 253 KS 
 
Prövning av befintlig detaljplan omfattande Stugan 1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge tillväxtenheten i uppdrag att pröva ändring av befintlig detaljplan 243 ”Sjö-

stugeområdet” från 155 tomter till 157 tomter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 162 beslutade att godkänna försäljning av cirka 
8 500 kvadratmeter mark av Borgholm Stugan 1. Marken skulle fördelas på följan-
de fastigheter Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 50, 98, 99, 115, 116, 117, 118, 
120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Dessutom beslutades att godkänna att föresla-
gen försäljning skulle ske genom fastighetsreglering i form av tillägg till med fast 
pris om 160 kronor kvadratmeter. Kostnaden för reglering skulle/ska belasta re-
spektive köpare. 

Ärendet aktualiserades efter boende i kvarteret Stugan genom sin samfällighets-
förening eller individuellt kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva 
mark i anslutning till sina respektive tomter.  

I beslutets ärendebeskrivning framgår att två nya tomter styckas av i samband med 
beslutet om reglering och att tomterna säljs till marknadspris. 

Ärendet fick diarienumret H19406 hos Lantmäteriet och lantmätare tilldelades. 

I samband med pandemins utbrott ändrades lantmäteriets riktlinjer gällande plats-
besök i förrättningsarbetet till att inte genomföra några besök alls. Detta ledde till 
att flertalet projekt lades på is, liksom även avstyckningarna på Sjöstugan. Ärendet 
stod stilla fram tills att kommunen i samråd med länsstyrelsen beslutade, på lant-
mäteriets rekommendation, att bryta ut de två tomtfastigheterna som omnämns i 
kommunfullmäktiges beslut (§ 162/2019) för att komma vidare i det arbetet. Läns-
styrelsen såg inte behovet av att behöva utföra några platsbesök och därmed skul-
le avstyckningsprocessen av de två tomterna vara genomförbart.  

Ärendet fick diarienumret H20691 hos lantmäteriet, med samma tilldelade lantmä-
tare. Lantmäteriet har därefter, genom karingenjör, varit på plats och mätt in tom-
terna liksom satt ut gränsmarkeringar. 

Avstyckningen av de två tomterna var således nästintill färdiga. I slutskedet inför 
beslut om laga kraft fördes ett samråd mellan Sjöstugans samfällighets styrelsere-
presentanter och lantmäteriet. I samrådet menade styrelserepresentanterna på att 
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de två tillskapade tomterna stred mot gällande detaljplan. Planen tillåter 155 styc-
ken tomter. Med kommunens två tomter skulle det bli 157 stycken tomter.  

Detaljplanens begränsningar har varit känt från allra första början. Från kommu-
nens, samfällighetens och lantmäteriets sida. I dialog med lantmäteriet under vec-
ka 16 framställer lantmäteriet att tillskapandet av två nya tomter är planstridigt och 
att gränsmarkeringarna skall tas bort. De erkänner handhavandefel sedan allra 
första början och är beredda att kompensera kommunen för utlagda kostnader men 
de två tomterna kan inte anses vara av mindre avvikelse från detaljplanen. 

Det är trettioåtta (38) stugor som tecknat avtal med kommunen om att köpa till 
mark för 160 kronor per kvadratmer. Det skulle således ge kommunen en intäkt på 
1 360 000 kronor. Det relativt låga priset/kvm som erbjöds stugorna var med hän-
syn till att kommunen enligt politiskt beslut skulle få rådighet över två nya tomter att 
sälja för marknadspris. Vardera tomt har värderats till 1 250 000 kronor styck av 
upphandlad fastighetsmäklare. 

Kommunen går således miste om 2 500 000 kronor. Viktiga medel att avsättas för 
kommande investeringar i strategisk mark såväl samhällsutvecklingen. 

Kommunen har begärt och erhållit respit i frågan hur vi önskar agera i detta skede. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Bedömning 
1. Kommunen kan pröva att utöka antal tomter till 157 stycken genom en föränd-

ring av befintlig detaljplan. 
2. Kommunen har möjlighet att överklaga lantmäteriets beslut till mark- och miljö-

domstolen med hänvisning till mindre avvikelse i detaljplanen. I dialog med in-
handlad konsult bedöms inte detta vara ett vinnande alternativ för att erhålla de 
två tomtfastigheterna.  

3. Kommunen kan på grund av bland annat handhavandefel hos lantmäteriet be-
gära att få återkalla alla trettioåtta (38) överenskommelser med stugägare och 
begära omförhandling av pris per kvadratmeter för att på så sätt få större täck-
ning för det intäktsbortfall de två tomtfastigheterna utgör.  

4. Kommunen kan låta genomföra avstyckningarna med stugägarna såsom över-
enskommet till det relativt låga priset per kvadratmeter. 

Konsekvensanalys 
Försök att ändra befintlig detaljplan kräver att ett samråd med sakägare genomförs. 
Det finns en risk att ändringen överklagas av sakägare.  

Sannolikheten att överklaga beslutet och erhålla framgång hos mark- och miljödom-
stolen bedöms vara liten. 
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Att återkalla samtliga avstyckningar för omförhandling av pris/kvadratmeter kommer 
frambringa stor olycka och missnöje hos stugägarna. 

Kommunen går miste om 2 500 000 kronor, men erhåller 1 360 000 kronor för mark 
kommunen ej har användning för. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchefen 
Mark- och exploateringsstrateg 
______________
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§ 124 Dnr 2021/125 210 KS 
 
Planprioritering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  
att  godkänna förslag till planprioritering 2021 med justering av kriterier för priori-

tering efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet 
för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådas med 
miljö- och byggnadsnämnden.   

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. För-
slag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner be-
döms gentemot hur väl de uppfyller de av kommunstyrelsen framtagna priorite-
ringsgrunderna.  

Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan på-
går och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande 
prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Planprioritering 2021 

Bedömning 
Arbetet med detaljplaner sker fortlöpande och när en detaljplan färdigställs krävs 
att ytterligare planer är prioriterade utifrån beslutade prioriteringsgrunder. En beslu-
tad planprioritering bedöms skapa en ökad tydlighet och transparens mellan tjäns-
tepersonser och politiker i arbetet med detaljplaner.  

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enlig förslag till be-
slut med följande justering av kriterier för prioritering: 

- Att Närhet till service och infrastruktur stryks. 

 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden på samråd 
Kommunstyrelsen för avgörande  
Samhällsplaneraren 
______________
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§ 125 Dnr 2021/120 331 KS 
 
Gestaltning av Kay Wieståls park 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna tillväxtenhetens förslag till gestaltning av Kay Wieståls park för 

samråd. Förslaget ska samrådas med de boende i Borgholms tätort. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen 

att anvisa projektet 100 000 kronor från 1010-3150 ”Utsmyckning grönområden” 
under 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att förbättra Kay Wieståls park genom en 
ny gestaltning för att öka dess funktion och användning. År 2018 bytte parken 
namn från Gula paviljongen till namnet Kay Wieståls park, tillägnat idrottsprofilen 
Kay Wie-stål. 

Beslutsunderlag 
Förslag - Kay Wieståls park, 2021-05-27. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-28. 

Bedömning 
Kay Wieståls park är del av fastigheten Borgholm 11:1 och är placerad intill Hamn-
vägen och platsen där den gamla Badrestaurangen ”restis” en gång låg som brann 
ner år 1973. Parken utgörs idag av en öppen gräsyta som saknar en speciell ka-
raktär eller funktion. Parken har med sitt fördelaktiga läge, sin övergripande ut-
formning och med hamnscenens placering potential till att användas för aktiviteter, 
arrangemang och vistelse. Tillväxtenheten gör bedömningen att det behövs en för-
bättring av parkens gestaltning för att den ska upplevas som en mer inbjudande 
park med ökad användning och förstärkt koppling till sin omgivning. Genom bland 
annat en tydligare inramning av träd, fler sittplatser, utökade gångvägar och för-
slagsvis tillägg av konstverk får Kay Wieståls park en tydligare gestaltning som kan 
bidra till ökad vistelse och aktivitet. Tillväxtenheten gör även bedömningen att en 
förbättring av parken som en mötesplats kan bidra till en generellt förhöjd positiv 
upplevelse av Borgholm för både medborgare och besökare. 

Förslaget innefattar: 

 Tillägg av nya träd av sorten körsbärsträd. 
 Nya gångvägar av stenmjöl. 
 Förflyttning av fotspår som idag är placerade på Stora torget. 
 Ny stenbeläggning. 
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 Borttagning av stubbar. 
 Konstverk. 
 Bänkar. 
 Ny skyltning. 
 Belysning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att invånarna i Borgholm ska ges möjlighet 
att lämna synpunkter på tillväxtenhetens förslag på gestaltning. 

För att kommunen ska kunna påbörja vissa åtgärder som tar längre tid, exempelvis 
plantera träd, bör projektet anvisas medel ur kommunstyrelsens budget för ut-
smyckning av grönområden så tidigt som möjligt.  

Konsekvensanalys 
Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland 
annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Be-
slutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i 
form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter. 

Beslutet kräver finansiering med en budget om 467 000 kronor. Förvaltningen före-
slår att delar av arbetet genomförs under år 2021, vilket innefattar inköp och plante-
ring av träd samt borttagning av stubbar. Detta arbete kräver en budget om 100 000 
kronor, dessa resurser tas från konto 1010-3150 utsmyckning grönområden. Reste-
rande del belastar 2022 års investerings- och driftbudget. Tillväxtenheten kommer 
även att ansöka om viss extern finansiering i projektet. 

Konsekvenser av att inte fatta beslutet innebär att parken förblir så som den är ut-
formad idag. En resurs som inte nyttjas optimalt. 

Beslut skickas till 
Kommunchef för verkställande av samråd 
Kommunstyrelsen för avgörande  
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtchef 
Gata-Park chef 
______________
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§ 126 Dnr 2021/56 443 KS 
 
Bevattningsproblematik på Borgholms Idrottsplats 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  uppmana föreningen att undersöka kostnader för att borra brunn. 

att uppmana föreningen att undersöka hur vattenkvalitén bedöms vid eventuellt 
djupborrad brunn.  

att  informera föreningen att det finns möjlighet att söka bidrag för del av kostna-
den för brunnsborrningen från kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för IFK Borgholm skriver i skrivelse inkommen 2021-02-25 att Borgholms 
IP är en viktig plats, inte bara för IFK Borgholm. De stora evenemang som har an-
ordnats på platsen (Victoriadagen, Victorialoppet, Diggiloo mm) lockar många be-
sökare till Borgholm. Besökarna gynnar det lokala näringslivet och ger därmed indi-
rekta intäkter till kommunen. 

Under de senaste åren har kvaliteten på IFK Borgholms A-plan avsevärt försäm-
rats. Hård belastning i kombination med den extrema torkan har gjort sitt. Den nya 
hanteringen av dagvattnet från Rosenforsbäcken innebär att föreningen inte längre 
har tillgång till sötvatten för bevattning. Vatten med den salthalt, som även bräckt 
vatten innebär, förstör gräsmattan över tid. 

IFK Borgholm anser att det ligger i Borgholms kommuns intresse att stadens id-
rottsplats har en fungerande bevattning, bland annat för att: 

 säkerställa framtida evenemang på A-planen, 
 möjliggöra skötseln av kommunens tennisbanor som också är beroende av 

bevattning, 
 säkerställa att anläggningen även fortsättningsvis kan användas av skolor-

na, 
 kommunen har ett visst ansvar som markägare. 

Därför ber föreningen om hjälp med att lösa bevattningsproblematiken. 

Årligen behövs cirka 500 kubikmeter vatten. Ett alternativ är att undersöka om det 
går att borra en brunn som kan förse föreningen med en tillräcklig mängd sötvat-
ten. Föreningen hoppas i ett första skede att Borgholms kommun som markägare 
kan undersöka denna möjlighet. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från styrelsen i IFK Borgholm, 2021-02-25. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-04. 

Bedömning 
Enligt Borgholm Energi är påverkan på grundvattnet kring Borgholms Idrottsplats 
minimal. Därför är det lämpligt att borra en brunn på platsen. Dock finns risk för att 
vattnet kan vara bräckt enligt Borgholm Energi. 

Konsekvensanalys 
Stora evenemang och ingen möjlighet att bevattna gör att planens skick försämras. 

Beslut skickas till 
IFK Borgholm 
______________
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§ 129 Dnr 2021/92 400 KS 
 
Strategi för Ekosystemtjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  Borgholms kommun ska upprätta en strategi med tillhörande handlingsplan 

för arbetet med ekosystemtjänster enligt miljö- och hållbarhetsberedningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genom sin hållbarhetspolicy beslutat att arbeta för ett håll-
bart samhälle. Det skall uppnås genom att arbeta med Agenda 2030 och Sveriges 
miljömål. I båda dessa målsystem är ekosystemtjänsterna centrala för målsättning-
en. Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår att Borgholms kommun skall upprät-
ta en strategi med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 6. 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-12. 

Bedömning 
Vår planet och alla levande organismer förser oss människor med livsnödvändiga 
tjänster. Eftersom det är ekosystemen som producerar dessa tjänster kallas de 
ekosystemtjänster. Genom komplicerade interaktioner ser naturen till att rena vårt 
vatten och vår luft. Ekosystemen producerar vårt syre, vår mat, byggmaterial, 
energi och råvarorna till alla mediciner vi människor behöver. Förutom alla dessa 
livsupprätthållande ekosystemtjänster erbjuder naturen också rekreationsmöjlighe-
ter genom möjligheten till friluftsliv, inspiration till konst, musik och litteratur. Att vis-
tas i naturen har påvisade positiva effekter på både vår fysiska och psykiska hälsa. 
Dessutom har naturen redan löst en mängd av de utmaningar människan står inför 
och utgör därför en kunskapsbank och förebild för vår teknikutveckling. 

Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra kategorier: Försörjande, reglerande, stöd-
jande och kulturella. En enstaka naturlig process kan ge oss flera olika ekosystem-
tjänster. 

Genom att dra nytta av ekosystemtjänster kan vi lösa problem och skapa mervärde 
inom många olika områden. Ekosystemtjänster erbjuder ofta lösningar som både är 
billigare att genomföra och billigare att underhålla än motsvarande tekniska lös-
ningar, samtidigt som de skapar mervärde genom att fylla fler funktioner än vad 
tekniska lösningar gör. 
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Strategin och handlingsplanen skall utformas så att den kan tillämpas inom många 
av kommunens verksamheter. Arbetet med ekosystemtjänster skall framförallt vara 
framträdande inom följande områden: 

• Samhällsplanering – Översikts- och detaljplaner inklusive dagvattenhantering 
och klimatanpassning 

• Naturvårdsprojekt, vattenvårdsprojekt, vattenförsörjning, rekreation och skötsel 
av grönytor 

• Utbildning – Kommunens elever skall lära sig hur kommunen arbetar med eko-
systemtjänster och detta skall vävas in i den ordinarie skolundervisningen där 
eleverna lär sig om ekosystemtjänster 

• Information – Informera allmänheten om hur och varför vi arbetar med eko-
systemtjänster 

Konsekvensanalys 
Genom att fatta det föreslagna beslutet förtydligar kommunen att man har för avsikt 
att följa de åtaganden man tidigare gjort. En strategi med tillhörande handlingsplan 
kommer konkretisera hur kommunen skall arbeta med ekosystemtjänster och göra 
det möjligt att arbeta med dem inom en rad olika verksamheter. 

Att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslaget utan att genomföra en 
analys är omöjligt. Initialt kan förslaget medföra en kostnad eftersom det innebär att 
en eller flera tjänstemän skall utföra arbetet. Hur kostnadsbilden ser ut beror också 
på vad och hur mycket man gör. 

Barn kan påverkas av förslaget eftersom det kan öka barns förståelse för naturen, 
ge dem möjlighet att uppleva naturens mångfald. Direkt negativa effekter på barn är 
dock svåra att identifiera. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 127 Dnr 2021/129 048 KS 
 
Ansökan om bidrag för inköp av fotbollsmål i Byxelkrok 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bifalla ansökan om bidrag om 15 000 kronor för att köpa två (2) fotbollsmål 

för att placera dem på den del av Böda-Torp 4:14>1 som detaljplanlagts för 
fotbollsplan.  

 Bidraget är villkorat att Byxelkroks hamnförening antar sig att underhålla må-
len och klippa fotbollsplanen. Om Byxelkroks hamnförening tar emot bidraget 
antar föreningen följande: 

 Om kommunen uppmanar föreningen att flytta på målen ska föreningen göra 
så. Föreningen får inte sälja målen till annan än Borgholms kommun, utom i 
sådant fall att kommunen har gett sitt godkännande. Om målen måste kasse-
ras ska kommunen informeras om detta och erbjudas att överta målen.  

 Bidraget betalas ut genom att föreningen fakturar kommunen med hänvis-
ningen 101001.  

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bidrag för inköp av två fotbollsmål har inkommit från Byxelkroks 
Hamnförening. Det som ansöks är om 15 000 kronor för två mål att placera på en 
del av Böda-Torp 4:14>1. Platsen är en öppen plats omgiven av bostadsfastigheter 
i centrala Byxelkrok. I gällande detaljplan (plan 165) är platser planerade för en 
fotbollsplan.  

Föreningen har meddelat sig villig att själva sätta upp målen och sköta klippningen. 
I telefonsamtal har föreningens ordförande meddelat att föreningen även kan anta 
sig att sköta underhållet av målen. 

Det har kommit in en skrivlens från de boende på en av de intilliggande fastighe-
terna som ställer sig negativa till förslaget. Anledningen som anges är att dessa 
anser att marken ska bevaras som den är, att fotbollsplanen kan komma att påver-
ka miljö med ljud och trafik samt att det inte är lämpligt att placera en fotbollsplan 
utan skyddsstängsel mot gångvägen som ligger intill området.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04. 

Ansökan, 2021-05-26. 

Kartbilaga, 2021-05-27. 
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Skrivelse från boende, 2021-06-01. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att fatta beslut om bidrag upp 
till 50 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen har kvar 115 013 kronor i budgeten för bidrag som inte är uppbo-
kade. Detta omfattar inte budget för exempelvis uppväxlingsprojekt. Beviljad ansö-
kan innebär att 100 013 kronor återstår av budget för bidrag 2021. 

Beslut skickas till 
Byxelkroks hamnförening 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 128 Dnr 2021/23 048 KS 
 
Sponsring av hinder för ridning på Äpplerums Lantgård 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  avslå ansökan om sponsring av Äpplerums ridklubb för inköp av hinderbana, 

med hänvisning till att detta utgör otillåtet stöd till enskild näringsidkare.  

Ärendebeskrivning 
En ansökan om sponsring har kommit in från en förälder vars barn rider på Äpple-
rums ridskola. Ridskolan drivs i privat regi. I ansökan efterfrågas sponsring av en 
ny hinderpark. Hindren är lättare och kan bäras själva av barnen. De kan användas 
både för undervisning och träning, som hopphinder och för att bygga banor  

Hinderparken kostar 61 185 kronor. Efterfrågad sponsorsumma är 6 000 kronor 
och då ingår en sponsorskylt.  

Enligt de av kommunfullmäktige antagna policyn för marknadsföring och sponsring 
kan kommunen sponsra ”privata, ideella och offentliga aktörer”. Utöver detta fram-
går följande, ”Sponsring ska syfta till att synliggöra Borgholms kommuns verksam-
heter och varumärke” och ”Sponsring av enskilda företag bör endast ske i undan-
tagsfall. Sådan sponsring får inte utgöra otillåtet stöd till enskild näringsidkare (2 
kap. 8 § kommunallagen).”  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04. 

Ansökan om sponsor till ridklubb, 2021-05-04. 

Korrespondens med kompletterade information, 2021-05-11. 

Beslut skickas till 
Sökande 
______________
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§ 130 Dnr 2020/87 082 KS 
 
Mål för Borgholms kommuns vattenarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfull-
mäktige 
att  det långsiktiga arbetet med vattenfrågan i enlighet med beslutet från 2009 

ska fortsätta (oberoende av mandatperiod och majoritet). 

att  ta fram en kommunal vattenresursplan (kopplad till översiktsplanen) med åt-
gärder för att öka kvarhållning av ytvatten utformat efter olika behov och för-
utsättningar. 

att     arbeta för att ta tillvara regnvatten och så kallat tekniskt vatten för att bättre 
hushålla med dricksvattenresursen 

att     kommunens mål är att minska vattenburen näringstillförsel till Östersjön och 
öka kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och återställande av 
våtmarker, svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 ha inom en 
10-årsperiod i samverkan med markägare och på kommunal mark där det är 
lämpligt.  

att     målet god status enligt EU:s vattendirektiv ska gälla som grund för kommuna-
la åtgärder, beslut och planering 

att     detta beslut ska ersätta kommunfullmäktigebeslut 2009-06-01 § 53, Dnr. 
2009/155-432 KS 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-01 § 53 om mål för arbetet med att minska 
näringstillförseln till Östersjön. Detta beslut är formellt fortfarande gällande, men är 
i behov av uppdatering och revidering. Kommunen behöver mål för vattenarbetet 
som är bredare än bara att minska näringstillförseln till Östersjön till följd av bland 
annat EU:s vattendirektiv. Mål för vattenarbetet har beretts i Miljö- och hållbarhets-
beredingen under hela innevarande mandatperiod. Miljö- och hållbarhetsbered-
ningens ledamöter utgör enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 105 även 
kommunens vattengrupp. 

Förslag till mål för vattenarbetet återremitterades från kommunfullmäktige 2020-11-
16 § 177. Förslagen till mål har därefter bearbetats för att ta ett helhetsgrepp om 
vattensituationen i kommunen som även inkluderar kommunens åtaganden enligt 
EU:s vattendirektiv. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 5. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-04. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige fattade 2009-06-01 beslut om mål för att minska näringstillför-
seln från land genom att-satserna: 

att  kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön ge-
nom  återskapande av 300 ha våtmarker minskas med 25% inom de när-
maste åren. År 2014 utgör en riktpunkt då åtgärderna skall vara genomförda 
eller planerade och lokalt förankrade. 

att  kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön ge-
nom  åtgärder rörande jordbruk och avloppsanläggningar minskas med 25% 
inom de närmaste åren.  

att  kommunen söker förverkliga idéerna i ”Vision Skedemosse Vattenrike” i 
samverkan med berörda markägare, Länsstyrelse, Regionförbund mfl. in-
tressenter. 

att  Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB ge-
mensamt tar fram förslag till åtgärder, bemanning och finansiering med syfte 
att minska näringstillförsel till våra kustvatten med 25% genom återskapande 
av våtmarker. 

att  Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB ge-
mensamt tar fram förslag till utrednings- och åtgärdsområden inom vatten- 
och näringshushållning rörande jordbruk och avlopp, samt bemanning och 
finans.  

att  konsekvenserna av ovanstående beslut inarbetas i kommunens verk-
samhetsplan och budget för 2010 och framåt. 

De färgade cirklarna anger grad av måluppfyllelse. Grön = målet uppfyllt, gul = del-
vis uppfyllt och röd = inte alls uppfyllt. Målen var ambitiösa och har endast delvis 
kunnat uppfyllas, mycket beroende på rådigheten men även medelstilldelningen 
från staten och EU. 

Under 10 års tid har två projektledare med stöd av LOVA-bidrag (statligt stöd på 
högst 50 %) arbetat för att nå målen. Projekten har renderat i 29 åtgärder på totalt 
43 ha där åtgärder genomförts. På ytterligare 200 ha har åtgärder dialog med mar-
kägare om åtgärder genomförts. Alla projekt var inte lika framgångsrika när det gäl-
ler arealer men dialog är viktigt och åtgärder kan komma på sikt på markägarens 
initiativ. Mycket tid har lagts på att informera och hålla dialog om våtmarkernas 
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ekosystemtjänster, särskilt med tanke på den grund- och ytvattenbrist som drabba-
de Öland 2015-2019.  

Det är tydligt att processerna är och behöver vara långsamma för att förankra och 
blir framgångsrik i vattenarbetet där kommunen inte har rådighet. 

Vattenarbetet behöver fortsätta minst på samma nivå som under den senaste tio-
årsperioden. Arbetet behöver en större bredd än den som beslutet från 2009 ger 
stöd för. Sedan dess har behoven av åtgärder även kommit att omfatta torka och 
vattenbrist, dagvattenproblematik och även möjligheter med så kallat tekniskt vat-
ten, det vill säga vatten som renats enligt olika principer.  

Konsekvensanalys 
I Sveriges vattenförvaltningsarbete pekas kommunerna ut som centrala när det gäl-
ler hela förvaltningskedjan; från styrning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenan-
vändning och åtgärdsarbete. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattenförekomster 
nå god status senast 2027. I Borgholms kommun finns ett utsjövatten, fem kustvat-
ten, elva vattendrag, en sjö, och nio grundvattenförekomster. Alla förekomster är 
mer eller mindre påverkade och har till 78 % klassats till måttlig status. För att det 
ska uppnås krävs fortsatt ambitiösa mål.  

Dagens sammanträde 
Rapport från Vattengruppen, Borgholms kommun 2018-03-28 läggs till protokollet 
för underlag inför vidare behandling.. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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Rapport från Vattengruppen, Borgholms kommun 

1 Bakgrund 
Extremt låga grundvattennivåer och nederbörd under 2014-2016 ledde till 
brist på dricksvatten i kommunen. De viktigaste näringarna hotades och 
även kommuninvånare. Åtgärder krävdes på både kort och lång sikt. De 
kortsiktiga åtgärderna genomfördes genom samarbete mellan Borgholm, 
Mörbylånga och Kalmar kommuner, med expert hjälp och stöd från 
Länsstyrelsen. Det resulterade i överföringsledning, och byggande av ett 
avsaltningsverk i Sandvik. De långsiktiga lösningarna kräver dialog och 
planering.  

 

För att stadigvarande höja grundvattennivån tillsattes en projektgrupp 
bestående av: 

Ilko Corkovic (S) – KS, sammankallande 
Sune Axelsson (S) – SBN 
Carl Malgerud (M) – BEAB 
Kristin Bertilius – SBF, samordnare Ölands Vattenråd 
Björn Folkesson – LRF-gruppen, Ölands Vattenråd 
Markus Wertwein Ros – BEAB 
Anders Lindholm – BEAB 

2 Uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 153 på förslag av miljö- och 
hållbarhetsberedningen  

att uppdra till kommunstyrelsen utreda möjligheten eller 
formalisera redan pågående arbete för att skyndsamt 
säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och 
därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i 
Borgholms kommun. Till arbetet föreslås att ett nära 
samarbete utvecklas med LRF och Ölands Vattenråd. 

att utredningen görs omgående för att kunna hålla 
kommunfullmäktige informerad om projektets utveckling. 

BEAB har utsett sina ledamöter och SBN förvaltningsrepresentant. 
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3 Beskrivning av nuläge 
Gruppen har haft tio möten, varav två i fält. Samtal och förslag kring 
åtgärder har diskuterats. Fältbesöken har bland annat gått till platser för 
pumpning av vatten för infiltration samt våtmarker och bevattningsdammar.  

En stadigvarande höjning av grundvattennivån skapar beredskap för att 
klara framtida torrperioder kopplade till klimatförändringarna oh det skapar 
inte bara förutsättningar för dricksvatten, det inverkar också positivt på de 
livsmiljöer i landskapet där vatten är en förutsättning för vissa arter och 
bidrar till den biologiska mångfalden. 

Figur 1 och 2 visar grundvattennivåerna i kommunens största kommunala 
dricksvattentäkt, Köpingsvik och Lindby. De extremlåga nivåerna 2016 syns 
tydligt. Den huvudsakliga grundvattenbildningen, naturlig och konstgjord, 
sker december-april, sedan sjunker grundvattennivån under juni-november.  

 

Borgholms kommun är attraktivt som besöks- och semestermål, särskilt 
sommartid. Infrastrukturen måste därför vara dimensionerad för att klara en 
trefaldig ökning av vattenkonsumtionen och spillvattenflödet under 
högsommaren. På vintern är medelförbrukningen 4 500 m3 per dygn jämfört 
med juli då medelförbrukningen är 9 000 m3 (8 000 m3 2016 och 2017) per 
dygn. 

I kommunen finns flera stora lantbruk och den räknas som den kotätaste i 
Sverige. Här produceras en avsevärd del av Sveriges livsmedel, med fokus 
på mjölk och kött. Mjölkproducenterna är beroende av rent vatten för att 
kunna leverera mjölk till mejeri och flera av lantbruken är avtalskunder hos 

Fig. 1 Grundvattennivån i vattentäkten Köpingsvik.
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BEAB. Uppskattningsvis 30 % av det kommunala vattnet åtgår till 
livsmedelsproduktion (25 % till lantbruk), och 18 % till campingar.  

 

I kommunen finns ett stort antal enskilda brunnar och enskilda 
avloppslösningar. Det finns ingen statistik på vattenåtgången i de enskilda 
brunnarna, men möjligen är medvetenheten om att vattnet kan ta slut 
generellt högre bland de som har enskilda brunnar. Hur stor andelen 
fritidshusägare med enskild vatten- och avloppslösning som inte betjänas av 
VA-kollektivet belyser ytterligare den ökade åtgången av dricksvatten 
sommartid och den ansträngning detta innebär på grundvattennivån. Drygt 
5 000 fastigheter av kommunens 10 900 fritidshus ligger utanför 
kommunens verksamhetsområde och kan antas ha enskild vattenbrunn. 
Motsvarande siffra för fastboende är 3 800 fastigheter av 10 640 bebodda 
ligger utanför verksamhetsområde. 

Den stora investeringen i avsaltningsverket i Sandvik har lett till att den 
kommunala dricksvattentillgången säkras på både kort och lång sikt. Den 
gör också att vattentäkterna får bättre möjlighet att återhämta sig. 

  

Fig. 2 Grundvattennivån i vattentäkten Lindby. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 
Under gruppens möten, diskussioner och exkursioner har ett antal förslag 
arbetats fram för vidare utredning och/eller uppdrag.  

 Gruppen anser att ett långsiktigt och opolitiskt arbete är påbörjat och 
att detta måste fortsätta oberoende av mandatperiod och majoritet.  

 För att finansiera åtgärder och insatser med projektmedel bör 
kommunen vara medveten om att det krävs både egna medel för 
medfinansiering och personella resurser.  

 En inbjudan om studiebesök kommer att skickas till miljöministern för 
att visa upp både utmaningar och lösningar. 

 En inbjudan till Mark- och miljödomstolen tillsammans med 
avvattningsföretag för en principiell diskussion kring omprövning för 
både kvarhållnings- och avvattningsfunktion i kanalerna. 

 Konsumtionsmönster 4.1
 Öka medvetenheten om den begränsande resurs dricksvattnet utgör 

och på så sätt sänka förbrukningen. 

 Dialogen måste fortgå med markägare och lantbruk för att hitta 
lösningar för alla intressenter.  

 Utökat samarbete på teknik- och VA-sidan mellan Mörbylånga och 
Borgholms kommuner  

 Fortlöpande revidera och uppdatera VA-planen och presentera för 
KF en gång/mandatperiod. 

 Vi ska vara beredda att söka extern finansiering (exempelvis 
200 milj. från regeringen under 2018) 

 Utreda möjligheten till klassificering av vatten för olika krav på 
användning, ”Smart vatten”. 

 Utveckling av plan och bygglov så regnvatten utnyttjas. Dialog med 
plan- och byggsidan om prioritering och koppling med lagstiftning. 

 Grundvattenbildande 4.2
 Ökad dialog med markägare om högre vattennivå under mark i 

november/december-februari i områden som har inverkan på 
kommunala dricksvattentäkter.  

 Dialogen måste fortgå med markägare och lantbruk för att hitta 
lösningar för alla intressenter.  

 Fortsätta arbetet med anläggande, restaurering och skötsel av 
våtmarker, bland annat genom förstudie i Vedby-Vedborme träsk 
(BEABs regi)  
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 Idag är vattendomar för dikningsföretaget en stor anledning till att 
arbetet med kvarhållning försvåras. Möjligheten till avvattning måste 
finnas kvar men lagstiftningen kring avvattningsföretag måste 
förändras så kvarhållning, där förhållandena tillåter, kan bli möjlig. 

 

Ölands Vattenråd har i en skrivelse till kommunstyrelsen gett förslag på 
vidare arbete med grundvatten. Dessa föreslår vattengruppen att Borgholms 
kommun arbetar vidare med: 

 Utforma en kommunal vattenresursplanering med åtgärder som 
leder till att en väsentligt större andel av nederbörden inte rinner ut i 
havet, utan aktivt kvarhålls som ytvatten, vilket via infiltration ger 
ökad grundvattenbildning. 

 Förbered handlingsplanen med en utredning om, och hur, naturliga 
eller anlagda ytvattenförekomster kan skötas och utformas för att 
tillgodose olika behov och önskemål. 

 Använda SGU:s geologiska kartering vid planering/lokalisering, samt 
genomför den tänkta uppföljningen. 

 

 Fortsatt arbete 4.3
Gruppen anser att frågan måste hållas aktuell även om ingen kris föreligger 
och möten ska fortsättningsvis hållas för att upprätthålla fokus på och 
utveckla åtgärdsarbetet. 

Referenser 

Litteratur 
SGU: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf 

Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-
2017/vatmarkers-ekologiska-och-vattenhushallande-funktion/ 
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§ 131 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till 

angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommis-
sion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 

Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coro-
nakommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  

Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen be-
folkning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under 
pandemin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd 
för enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis 
anses ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara 
ganska litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. 
Om man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras 
nationellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten 
av landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besöks-
kommuner.  
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Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är 
folkbokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt försla-
get görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mör-
bylånga. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 132 Dnr 2021/119 011 KS 
 
Sveriges kommuner och regioners utvecklingsprojekt Effektivtet 2021-
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 
att  kommunledningen deltar i Sveriges kommuner och regioners utvecklingspro-

jekt Effektivitet 2021-2022.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har erbjudits att delta i Sveriges kommuner och regioners utvecklings-
projekt Effektivitet 2021-2022.  

Beslutsunderlag 
Inbjudan till utvecklingsprojekt Effektivitet 2021-2022, 2021-05-17. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 133 Dnr 2021/121 452 KS 
 
Rapport uppföljning av avfallsplan 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att 
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva 
effekter för människa och miljö.   

Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och 
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.  

Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen 
av mål och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas 
och redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en lägesrap-
port. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och ansvariga 
för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan. 

Bifogat till ärendet finns rapporten som avser 2020 (Rapport 2020 – Uppföljning av 
mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Borgholm Energi, 2021-05-24. 
Rapport uppföljning av avfallsplan 2020, 2021-05-21. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Catherine Hevelius 
______________
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