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§ 83 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: 

 Att smittspridningen fortsatt allmänt minskar i länet, men att en ökad smittsprid-
ning särskilt uppmätts bland vissa grupper av ungdomar. Detta kan troligen 
kloppas till skolavslutningar och studentfirande.  

 Drygt 50 % av invånarna i Borgholms kommun är fullt vaccinerade.  
 Kommunen har haft besöksvärdar i offentliga miljöer i under midsommarhelgen 

för att bland annat påminna allmänheten om att fortsatt följa de allmänna råden 
för att begränsa smittspridningen.  

______________
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§ 84 Dnr 2021/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning maj 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter maj. 

 Resultatet för kommunen är +26,2 miljoner kronor. (Årsprognos +30,4 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +18,4 miljoner kronor. (Årsprognos 
+15,3 miljoner kronor) 

 Likvida medel 57,2 miljoner kronor. (Årsprognos 37,9 miljoner kronor)  
 Investeringar 18,2 miljoner kronor. (Årsprognos 62,4 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-23. 

Budgetuppföljning för kommunen maj 2021, 2021-06-23. 

Budgetuppföljning för kommunen maj 2021, 2021-06-23.  

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:  

Förberedelser pågår utifrån kommande hösts barn och elevantal på samtliga enhe-
ter. Detta kan leda till anpassningar i verksamheten. 
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Socialnämnd:  

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

 Om andra möjligheter finns, undvika att tillsätta vakanta tjänster 

 Fortsätta arbeta aktivt med att undvika externa placeringar så beroende-
stöd/missbruksvård sker i så stor utsträckning som möjligt inom kommunen. 

 Förändrad schemaplanering inom hemtjänstenheterna för att kunna erhålla rätt 
bemanning efter behov. 

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

 Fortsatt samarbete och samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för 
att minska kostnader för vikariekostnader samt kostnader för fyllnad och över-
tid. 

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

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 85 Dnr 2021/128 043 KS 
 
Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  ge kommunstyrelsen 2,2 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 120 har berett ärendet och föresla-
git kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 3,3 miljoner 
kronor i tilläggsbudget som finansieras ge-nom en sänkning av 2021 års budgete-
rade resultat. 

Sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har maj månads årspro-
gnos visat på en årsavvikelse på -2,2 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 120. 
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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: 

 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. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S) och Tomas Zander (C) yrkar att föreslå kom-
munfullmäktige ge kommunstyrelsen 2,2 miljoner kronor i tilläggsbudget som finan-
sieras genom en sänkning av 2021 års budgeterade resultat. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bordlägga ärendet; och att föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 2,2 
miljoner kronor i tilläggsbudget som finansieras genom en sänkning av 2021 års 
budgeterade resultat. 

Propositionsordning 
Av framställda proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla förslaget föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 
2,2 miljoner kronor i tilläggsbudget som finansieras genom en sänkning av 2021 års 
budgeterade resultat.  

Reservation 
Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson (FÖL) och Erik Ar-
vidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Carl Malgerud (M) har lämnat en skriftlig förklaring till sin reservation (se nedan). 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Borgholm 210629 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation tilläggsbudget pkt 3 
KS 210629 
 
Moderaterna reserverar sig mot den föreslagna tilläggsbudgeten för KS 
motiverat med bl.a snöröjning, slottet och miljöresurser. Orsaken är att KS f.n 
har ett underskott på 1,1 mkr och prognostiserar 2,2mkr. Detta belopp har redan 
under en kort tid minskat från en prognos på 3,3 mkr. Mot bakgrund av 
budgetdiciplin och allmän kontroll av kostnadsutvecklingen, så bör detta tas 
inom ram. Detta särskilt då KS har ett tidigare beslut om att få en ekonomi i 
balans.   
 
 
 Borgholm 210702 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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§ 86 Dnr 2021/127 041 KS 
 
Överföring av investeringsmedel från 2020 års budget till 2021 års bud-
get 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 119 föreslog kommunstyrelsen före-
slår kommunfullmäktige att godkänna överföringar som uppgår till 5 031 655 kronor 
avseende investeringar från 2020 till 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 119. 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 
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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-
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 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 87 Dnr 2020/59 000 KS 
 
Besöksvärdar i Borgholms tätort och kommunens stränder 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  anslå 64 800 kronor för besöksvärdar som ska påminna om pandemin och 

minimera riskerna för trängsel i Borgholms tätort och kommunens stränder. 
Anslaget ska finanisera insatsen under tre veckor juli och/eller augusti må-
nad. Medel ska anvisas ur 1100 2752 aktivitet 1018. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun beslutade år 2020 att ha besöksvärdar som ska patrullera 
kommunen för att stävja trängsel under vissa veckor på sommaren.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 152 ställde sig positivt till att kom-
munstyrelsens ordförande fattade delegationsbeslut om att anslå 35 200 kronor för 
besöksvärdar som ska påminna om pandemin och minimera riskerna för trängsel i 
Borgholms tätort och kommunens stränder under midsommarhelgen. Medel ska 
anvisas ur 1100 2752 aktivitet 1018. 

Dessutom föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen ska be-
sluta följande: att anslå 64 800 kronor för besöksvärdar som ska påminna om pan-
demin och minimera riskerna för trängsel i Borgholms tätort och kommunens 
stränder. Anslaget ska finanisera insatsen under tre veckor juli och/eller augusti 
månad. Medel ska anvisas ur 1100 2752 aktivitet 1018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 152. 

Bedömning 
Det är viktigt att kommunen verkar för att smittspridningen fortsatt är på relativt lå-
ga nivåer även inte under de veckor under sommaren där besöksantalet är som 
störst och risken för trängsel är förhöjd. 

Konsekvensanalys 
Medlen föreslås belasta kommunledningsförvaltningens budget för kishantering med 
35 200 kronor plus 64 800 kronor (100 000 kronor). 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  
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Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
______________

14



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-29 88   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 88 Dnr 2021/4 423 KS 
 
Köp av del av Ranstad 5:17 för byggnation av hyreshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  köpa del av fastigheten Ranstad 5:17 som framgår av kartan i ärendeber-

skrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har under en längre tid sökt möjlighet till att finna en yta för 
byggnation av hyreshus. Ägaren av fastigheten Ranstad 5:17 har fört dialog med 
kommunen sedan 2017 om att försälja cirka 2700 kvadratmeter av sin fastighet för 
detta ändamål. Parterna har låtit utföra varsin värdering av marken och enats om 
ett pris om 800 000 kronor. Kommunens värdering från 2018 landar på 400 000 
kronor. Markvärdet i Borgholms kommun har markant ökat sedan värderingen ut-
fördes och i förhandling med markägare har vi landat i en överenskommelse om 
800 000 kronor vilket vi anser skäligt med hänsyn till byggrätt samt infrastruktur på 
anslutande tomter. 

 
Bilden ovan visar del av Ranstad 5:17 som fastighetköpet skulle innefatta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 149 föreslog kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att köpa del av Ranstad 5:17 enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 149. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-17. 
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Mark- och byggrättsvärdering - Del av fastigheten Borgholm Ranstad 5:17 från 
2018 utfört av Värderingsbyrån i Kalmar. 

Bedömning 
Tillväxtenheten bedömer platsen och ytan som lämplig för ändamålet. Detaljplanen 
medger dessutom byggnation av hyresrätter. 

Konsekvensanalys 
Efterfrågan på hyresrätter har, efter kommunens undersökning, visat sig vara stor. 
Tillväxtenheten har sökt efter lämpliga ytor för byggnation men har ej funnit någon 
mer lämplig i nuläget.  

Inköpet av marken bör ligga på det blivande bostadsbolaget som kommunen bildar 
tillsammans med Borgholm Energi som kommer bygga och förvalta hyreshuset. 

Köpet finansieras i ett balanskonto som sedan förs över på det nybildade kommuna-
la bostadsbolaget. Köpet belastar endast kommunens likviditet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 89 Dnr 2021/125 210 KS 
 
Planprioritering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 124 lämnade förslag till planpriorite-
ringar till kommunstyrelsen och lämnade förslaget till miljö- och byggnadsnämnden 
för samråd. Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 151 ställde sig bakom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till planprioritering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 124. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 151. 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04. 
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 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar att detaljplan Solberga 5:3 med 
flera ska flyttas till Pågående detaljplaner och ges prioritering 2” på bekostnad av 
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Horn 1:131 i sådant fall kapacitet inte finns för att innefatta att båda kan ha priorite-
ring 2. 

Lars Ljung (S) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut; och att detaljplan Sol-
berga 5:3 med flera ska flyttas till ”Pågående detaljplaner” och ges ”prioritering 2” på 
bekostnad av Horn 1:131 i sådant fall kapacitet inte finns för att innefatta att båda 
kan ha prioritering 2. 

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

Reservation 
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslut skickas till 
Samhällsplaneraren 
______________
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§ 90 Dnr 2021/57 805 KS 
 
Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  inte bevilja extra hyresbidrag (full hyrestäckning) för år 2020 till Borgholms 

budoklubb, Sikehamns hästsportklubb och Borgholm-Räpplinge-Högsrums 
skytteförening med motivering att föreningarnas likviditet var god vid årsbok-
slutet. 

Ärendebeskrivning 
Tre föreningar, Borgholms budoklubb, Sikehamns Hästsportklubb och Borgholm-
Räpplinge-Högsrums skytteförening ansöker om bidrag till hela hyresbeloppet för 
år 2020. Föreningarna hyrde externa lokaler. De föreningar som för sin barn- och 
ungdomsverksamhet hyrde kommunala lokaler 2020 har beviljats hyresfrihet hela 
året.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-03-09 § 14 att uppma-
na Borgholms budoklubb och Sikehamns hästsportklubb att komplettera sina an-
sökningar med bokslut/kassaredovisning för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-03-26 § 19. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-03-09 § 14. 
Sikehamns hästsportförening ansöker om extra hyresbidrag, 2021-03-23. 
Sikehamns hästsportförening - resultaträkning 2020, 2021-03-22. 
Sikehamns hästsportförening - balansräkning 2020, 2021-03-22. 
Faktura från Stall Ninni Svensson - extra hyresbidrag 2020, 2021-03-23. 
Borgholms budoklubb ansöker om extra hyresbidrag för 2020, 2021-03-23. 
Borgholm Räpplinge Högsrums skytteförening ansöker om extra hyresbidrag 2020, 
2021-03-23. 

Bedömning 
Kultur- och fritidsutskottet ska vidare föra dialog med berörda föreningar angående 
eventuellt ökat behov av bidrag och att eventuellt förslag till beslut presenteras un-
der hösten 2021. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kultur och fritidsutskot-
tets förslag till beslut med motiveringen att kultur- och fritidsutskottet ska vidare föra 
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dialog med berörda föreningar angående eventuellt ökat behov av bidrag och att 
eventuellt förslag till beslut presenteras under hösten 2021. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kultur och fritidsutskottets förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kultursekreteraren 
______________
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§ 91 Dnr 2021/69 008 KS 
 
E-förslag: Inhägnad plats i Borgholms tätort för att ta emot trädgårdsav-
fall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 

kunna uppfyllas genom att uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med 
Borgholms Energi AB, utreda möjligheten att ordna ett miljö- och kostnadsef-
fektivare sätt att hämta trädgårdsavfall vid tomtgräns än de möjligheter av-
fallstaxan idag erbjuder. 

Ärendebeskrivning 
Ett e-förslag inkom till kommunen 2020-11-19 med önskan om en inhägnad och 
bemannad plats inom Borgholms tätort där trädgårdsavfall kan lämnas. Syftet är att 
minska den miljöpåverkan som det blir när alla medborgare enskilt kör sitt träd-
gårdsavfall till Kalleguta. E-förslaget erhöll tillräckligt många stödröster för att det 
ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 101 föreslog kommunstyrelsen fö-
reslår kommunfullmäktige att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentio-
nerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas genom att uppdra till kommunstyrelsen 
att, tillsammans med Borgholms Energi AB, utreda möjligheten att ordna ett miljö- 
och kostnadseffektivare sätt att hämta trädgårdsavfall vid tomtgräns än de möjlig-
heter avfallstaxan idag erbjuder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 101. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Kommunfullmäktiges 2021-03-15 § 19. 

E-förslag. 

Bedömning 
I avfallstaxan finns hämtning av bland annat trädgårdsavfall. Den hämtningen ska 
kunna göras av en person, varför avfall som hämtas måste vara förpackat i säckar 
om högst 25 kilogram. Säckarna ska helst vara genomskinliga för att det ska vara 
transparent vilket innehåll de har. Kostnaden blir relativt hög då det först är en 
framkörningsavgift och sedan tillkommer styckpris på säckarna.  

Miljömässigt bidrar inte detta nämnvärt jämfört med att själv åka till Kalleguta, då 
enskilda beställningar även de ger mycket bilkörning. Dessutom förväntas i prakti-
ken avfallet förpackas i plastsäckar, vilket miljömässigt kan vara olämpligt eller åt-

21



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-29 91   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

minstone onödigt för trädgårdsavfall. Att anlägga en inhägnad och bemannad plats 
i anslutning till Borgholm för att lämna trädgårdsavfall bedöms varken ekonomiskt 
eller miljömässigt försvarbart. Det blir fortfarande relativt mycket bilkörning ef-
tersom bebyggelsen är utspridd. Bemanning är viktig då det i praktiken är omöjligt 
att få rena fraktioner av de avfallstyper som avses utan stöd från personal. Att rätt 
avfall hamnar i rätt fraktion är viktigt ur miljösynpunkt. Detta sammantaget gör att 
kostnaden bedöms som hög i förhållande till nyttan. 

Ett sätt att minska miljöpåverkan skulle kunna vara att hämta trädgårdsavfall på 
plats med fordon utrustat för att lyfta i avfallet, det vill säga avfallet skulle inte be-
höva förpackas. Den som hämtar kan då också se att det som lastas är trädgårds-
avfall och ingenting annat. Om detta kunde göras enligt förannonserade och tids-
satta rutter skulle kostnaden kanske kunna hållas nere. Flera personer än endast 
de i Borgholms tätort skulle dessutom kunna få del av erbjudandet.  

Det kan finnas andra alternativa lösningar som kombinerar kostnadseffektivitet 
med ökad miljönytta, det vill säga hållbarhet. En utredning om alternativa, hållbara-
re sätt att hantera avfall med fokus på trädgårdsavfall skulle kunna bidra till en 
hållbarare kommun. 

Konsekvensanalys 
Den hämtning av trädgårdsavfall som finns i avfallstaxan idag uppfyller inte medbor-
garförslagets önskan om mindre miljöpåverkande hantering av trädgårdsavfall. Den 
är dessutom relativt dyr för enskilda, det vill säga det blir mera kostnadseffektivt att 
själv åka till Kalleguta även om man i kostnaden inkluderar hyra av släpkärra. 

En utredning av alternativa sätt att ta tillvara rent trädgårdsavfall bedöms kunna ge 
miljönytta och bidra till en hållbarare kommun. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 92 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131 föreslog kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen tillsättande av lokal coronakommis-
sion med hänvisning till angiven bedömning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131. 

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.  
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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.  

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 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 93 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Rapport om pågående beredning av motion (Carl Malgerud M och Mar-
cel van Luijn M) utveckling Köpingsvik 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommun-
fullmäktige 2020-04-20 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen. 

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nyttjan-
de av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsens för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till 
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingar-
na och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Motionen.  

Bedömning 
Motionen är hanterad och delvis genomarbetad. Kommunledningsförvaltningen har 
avvaktat med förslag beroende på att det behövs genomförs en teknisk besiktning 
av Soldalen för att förslaget ska bli komplett. Detta har kommunledningsförvalt-
ningen skjutit på beroende på pandemin.  
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Tillväxtenheten anser sig inte kunna leverara en beredning som tar med bedöm-
ning av framtiden för huvudbyggnad på Soldalen inom den tidsram som fullmäktige 
så önskar. Dock kan inte kommunledningsförvaltningen idag leverera ett förslag 
som kan anses besvara motionen till viss del. 

Konsekvensanalys 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 menar att ska endast innehålla fråga som 
ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet. 

Kommunallagen 5 kapitel § 35 menar att om en beredning av en motion inte kan av-
slutas inom ett år, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medbor-
garförslaget från vidare handläggning. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________
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§ 94 Dnr 2019/192 048 KS 
 
Elljusspår Mejeriviken - Sjöstugeudden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  anvisa 910 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) till att anlägga ett elljusspår ge-

nom Mejeriviken och Sjöstugeudden på 2 400 meter. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta 

att  bevilja tilläggsbudget om 290 000 kronor till kommunstyrelens budget till att 
anlägga ett elljusspår genom Mejeriviken och Sjöstugeudden på 2 400 meter. 

att  utöka driftbudgeten till gata/park med 60 000 kronor (från och med 2022) per 
år för drift och underhåll av elljusspåret.  

Ärendebeskrivning 
Som etapp 3 i beslutet KS2019/129 uppdra tillväxtenheten att utreda förutsätt-
ningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram för-
slag till utvecklingsplan föreslås ett elljusspår i anslutning till utegym, skate-
park och fotbollsplanen i Mejeriviken.  

Spåret kommer att börja vid Utegymmet och fortsätta över badplatsen 
vidare in i Sjöstugeudden. Enligt karta nedan 
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På Mejeriviken kommer det sättas låga pollare för att följa områdets karaktär och 
inte störa sjöutsikten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 148 föreslog kommunstyrelsen att 
avsätta 1 200 000 kronor (inklusive 10% ÄTA)  till att anlägga ett elljusspår genom 
Mejeriviken och Sjöstugeudden på 2 400 meter och att kommunfullmäktige ska fö-
reslås utöka driftbudgeten till gata/park med 60 000 kronor (från och med 2022) per 
år för drift och underhåll av elljusspåret. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 148. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-17. 

Enkät om utomhusaktiviteter i Borgholm. 

Bedömning 
Efter utskickad enkät i samband med projektet var elljusspår nummer två på öns-
kelistan från Borgholmsbor vilken utomhusaktivitet som saknas i Borgholm. Därför 
är det ett naturligt nästa steg i utvecklingen av aktivitetsområdet.  

Åtgärden kräver bygglov och strandskyddsdispens. 

Konsekvensanalys 
I anläggandet av ett elljusspår ökar det valmöjligheterna för gratis och tillgängliga 
utomhus aktiviteter i Borgholm. Samt tryggheten hos löpare att nyttja löparspåret 
även under mörkare tider på dygnet.  

Ekonomiskt utrymme tas via projekt Fritid- och kultur. Detta omfattar enbart 910 000 
kronor av de 1 200 000 kronor som projektet kräver. För resterande medel krävs 
beslut i kommunfullmäktige för utökad budget. 

Dagens sammanträde 
Ordförande lyfter kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut med ändringen 
att minska anvisningen från kommunstyrelsens budget från 1 200 000 kronor till 
910 000 kronor och att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsbudget om 290 
000 kronor till kommunstyrelens budget till att anlägga ett elljusspår genom Mejerivi-
ken och Sjöstugeudden på 2 400 meter. 

Yrkande 
Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget lyft av ordförande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

att  anvisa 910 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) till att anlägga ett elljusspår ge-
nom Mejeriviken och Sjöstugeudden på 2 400 meter och att härutöver föreslås 
kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsbudget om 290 000 kronor till kom-
munstyrelens budget till att anlägga ett elljusspår genom Mejeriviken och Sjöstu-
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geudden på 2 400 meter samt att utöka driftbudgeten till gata/park med 60 000 kro-
nor (från och med 2022) per år för drift och underhåll av elljusspåret. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för delavgörande 
Gata/park-chefen 
Ekonomichefen 
Fastighetsstrategen 
______________
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§ 95 Dnr 2020/165 339 KS 
 
Förädling av området Triangeln 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  genomföra föreslagna åtgärder. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige 

att  anta tilläggsbudget på 340 000 kronor för de investeringar som krävs för att 
säkra tillgängligheten till Handelstriangeln vid norra infarten i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringen av området Handelstriangeln vid norra infarten till Borgholm är ut-
förd enligt detaljplan. I detaljplanen finns planbestämmelser som delvis är kommu-
nens ansvar. Det handlar främst om mark och vegetation samt störningsskydd. 
Boende har i april 2020 inkommit med förslag på åtgärder i området. I det förslag 
som är kommunens ansvar har vi vägt in önskemålen. Vissa insatser är exploatö-
rens ansvar och kommer att utföras av exploatören. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 112 föreslogs kommunstyrelsen att 
genomföra föreslagna åtgärder och att föreslå kommunfullmäktige anta tilläggs-
budget på 340 000 kronor för de investeringar som krävs för att säkra tillgänglighe-
ten till Handelstriangeln vid norra infarten i Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 112. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Skrivelse, 2021-03-24. 

Skrivelse, 2021-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 191. 

Bedömning 
I kommunens ansvar ingår en vegetationsskärm mot bebyggelsen i norr. Komplet-
te-ring av befintliga växter, bedömning utförs under våren och plantering av växter 
utförs under tidig höst. Kostnad cirka 50 000 kronor. 

Komplettering med växter på vall mot 136:an utförs tillsammans med exploatör. 
Kostnad cirka 10 000 kronor. 

G/C-väg mellan Borgholm och Köpingsvik behöver ansluta till området. Anslutning 
planeras öster om området. Kostnad cirka 200 000 kronor. 
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För att garantera säkerheten från GC-väg mot området kommer en vall att anläg-
gas för att hindra cyklister från att falla ner i dagvatten dike. Sträckan är cirka 200 
meter. Kostnad cirka 140 000 kronor. 

Total kostnad cirka 400 000 kronor varav 60 000 kronor belastar drift 2021, inten-
tionen är att kompensera för åtgärden i form av minskade driftkostnader alt. ökade 
intäkter. 

Ekonomiskt investeringsutrymme tas i tilläggsbudget.  

Konsekvensanalys 
Att utföra åtgärden innebär att vi följer de beslutade planbestämmelserna. Vi förbätt-
rar estetiken i området. Säkerheten för cyklister och gående som besöker området  
förbättras. Om åtgärdena inte genomförs måste cyklister och gående ut i trafiken på 
norra infarten för att angöra området. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomichef 
______________
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§ 96 Dnr 2021/120 331 KS 
 
Gestaltning av Kay Wieståls park 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 125 beslutade att godkänna tillväx-
tenhetens förslag till gestaltning av Kay Wieståls park för samråd. Förslaget ska 
samrådas med de boende i Borgholms tätort. Därutöver föreslogs kommunstyrel-
sen att anvisa projektet 100 000 kronor från 1010-3150 ”Utsmyckning grönområ-
den” under 2021. 

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. 
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 Ny stenbeläggning. 
 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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtchef 
Gata/Park-chef 
______________
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§ 97 Dnr 2020/228 889 KS 
 
Medel för meröppet biblioteket Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  upphäva kommunstyrelsen beslut 2021-01-26 § 7. 

att  återlämna ärendet till utbildningsnämnden för vidare beredning.  

Ärendebeskrivning 
Inför genomförandet av meröppet på Borgholms bibliotek ansåg av utbildnings-
nämnden 2020-12-16 § 120 hyllorna i biblioteket behöva anpassas. Denna be-
dömning gjorde i enlighet med det förslag som lämnats av utbildningsförvaltningen, 
i vilket kommunens bibliotekverksamhet ingår. Av den anledningen efterfrågades 
400 000 kronor i investeringsmedel för att köpa in nya hyllor. Ärendet lämnades till 
kommunstyrelsen för vidare beredning och eventuellt beslut eller överlämnade till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen 2021-01-06 § 7 lämnade ärendet till ekonomiavdelningen för att 
komma med förslag på finansiering.  

Efter dialog med utbildningsnämnden och bibliotekschefen har ekonomiavdelning-
en upptäckt att behov inte längre finns för inköp av låga hyllor. Förvaltningens upp-
fattning är att det inte kommer att behövas i detta skede för att införa och slutföra 
projektet meröppet i Borgholm.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-23. 
Kommunstyrelsen 2021-01-06 § 7. 
Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S) yrkar att upphäva kommunstyrelsen beslut 2021-01-26 § 7 och att 
återlämna ärendet till utbildningsnämnden för vidare beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att upphäva kommunstyrelsen beslut 2021-01-26 § 7 och att återlämna ärendet till 
utbildningsnämnden för vidare beredning. 
Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 98 Dnr 2021/92 400 KS 
 
Strategi för Ekosystemtjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
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. 

Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 6 beslutade att föreslå kommun-
fullmäktige att Borgholms kommun ska upprätta en strategi med tillhörande hand-
lingsplan för arbetet med ekosystemtjänster enligt miljö- och hållbarhetsberedning-
ens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 129 föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedning-
ens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 129. 
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. 
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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. 

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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla 
miljö- och hållbarhetsberedningens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla miljö- och hållbarhetsbe-
redningens förslag till beslut. 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunchefen för antagande av handlingsplan 
______________
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§ 99 Dnr 2021/112 043 KS 
 
Riktlinjer för friskvårdsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att    anta förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag. 

att     delegera till HR-chefen att revidera riktlinje för friskvårdsbidrag för att anpas-
sas till det verksamhetssystem som kommer att användas för utbetalning av 
friskvårdsbidrag (E-passi) från och med 2022-01-01.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 71 har lämnat förslag till budget för att höja frisk-
vårdsbidraget till 1600 kronor per år. För att verkställa beslutet lyfts ärendet om att 
anta riktlinjer för friskvårdsbidrag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 138 föreslog kommunstyrelsen att 
anta förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag och att delegera till HR-chefen att revi-
dera riktlinje för friskvårdsbidrag för att anpassas till det verksamhetssystem som 
kommer att användas för utbetalning av friskvårdsbidrag (E-passi) från och med 
2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 138. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag, 2021-06-09. 

Bedömning 
Riktlinjer har tagit fram för att överensstämma med kommunstyrelsens förslag om 
att höja friskvårdsbidraget och säkerställa en tydlig handläggning av friskvårdsbi-
drag. Förslaget till riktlinjer innebär att anställda inte längre behöver stå för 20% av 
kostnaden själv.  

Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att använda systemet E-passi för att 
hantera utbetalningar av friskvårdsbidrag från 2022-01-01. I och med detta kommer 
en anpassning av riktlinjerna vara nödvändig. Utöver utbetalningshantering innebär 
inte behovet av förändringar någon skillnad i verkställande av utbetalning.  

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär inga stora skillnader från nuvarande regelverk förutom beloppet.  
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Som förslag till beslut ligger följande:  

Att bifalla kommunstyrelsens arbetstutskotts föreslag till beslut. 

Beslut skickas till 
HR-chef 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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§ 100 Dnr 2020/87 082 KS 
 
Mål för Borgholms kommuns vattenarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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 hektar 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 kommu-
nala åtgärder, beslut och planering. 

att  detta beslut ska ersätta kommunfullmäktigebeslut 2009-06-01 § 53. 

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. 

Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 5 beslutade att föreslå kommun-
fullmäktige att det långsiktiga arbetet med vattenfrågan i enlighet med beslutet från 
2009 ska fortsätta (oberoende av mandatperiod och majoritet), att ta fram en kom-
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munal vattenresursplan (kopplad till översiktsplanen) med åtgärder för att öka 
kvarhållning av ytvatten utformat efter olika behov och förutsättningar, 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 näringstillför-
sel till Östersjön och öka kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och åter-
ställande av våtmarker, svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 hek-
tar 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 kommunala åtgärder, beslut och planering och att detta beslut ska ersätta 
kommunfullmäktigebeslut 2009-06-01 § 53, Dnr. 2009/155-432 KS. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 130 föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedning-
ens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 130.  

Rapport från Vattengruppen, Borgholms kommun 2018-03-28. 

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- 
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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 
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 
Miljö- och hållbarhetsberedningens sekreterare föredrar ärendet.  

Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Tomas Zander (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kom-
munfullmäktige bifalla miljö- och hållbarhetsberedningens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  
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Som förslag till beslut ligger följande:  

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla miljö- och hållbarhetsbe-
redningens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 101 Dnr 2021/130 003 KS 
 
Revidering av IT-strategi 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta förslag till IT-strategi. 

Den nya IT-strategin ersätter IT-Strategi för Borgholms kommun antagen av kom-
munfullmäktige 2018-03-19 § 70. 

Ärendebeskrivning 
Mörbylånga kommuns och Borgholms kommuns gemensamma IT-chef har åt 
Ölands kommunalförbund arbetat fram en IT-strategi som matchar kommunernas 
styrdokument. Bland annat behövs en tydlighet vad gäller de samlade ekonomiska 
förutsättningarna för att säkerställa att respektive verksamheters IT-kostnader bud-
geteras och redovisas korrekt.  

IT-strategin ska därefter kompletteras med anpassade handlingsplaner. 

Ölands kommunalförbund har lämnat över förslaget till strategi till kommunerna för 
antagande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 137 föreslog kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att anta förslag till IT-strategi, 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 137. 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 31 IT-strategi. 
IT-strategi Ölands kommunalförbund Bilaga till protokoll Ölands kommunalförbund 
Direktionen 2021-05-21. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 102 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Aktualisering av befintlig brandskyddspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  aktualitetsförklara kommunens brandskyddspolicy med formella uppdatering-

ar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens brandskyddspolicy antogs av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 109. 
Trots att lång tid förflutit har inget som påverkar innehållet i policyn hänt. För att 
tydliggöra policyns aktualitet efter så många år är en aktualitetsförklaring lämplig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-11 § 106 föreslog kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att aktualitetsförklara kommunens brandskyddspolicy 
med formella uppdateringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-11 § 106. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Brandskyddspolicy antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 109. 

Bedömning 
Innehållet i policyn är fortfarande aktuellt. Det gäller även det till policyn kopplade 
arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Lagen om skydd mot olyckor som re-
fereras i policyn har i och för sig ändrats, men inte i de delar som berör brand-
skyddspolicyn.  

Konsekvensanalys 
Policyn behöver inte ändras annat än rent formella uppdateringar avseende föränd-
ringar i kommunens organisation som skett sedan 2007. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Verksamhetsutvecklaren 
Utvecklingsstrategen 
______________
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§ 103 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Mindre revidering av riktlinjer för syndundersökning och glasögon vid 
bildskärmsarbete, arbetsmiljöpolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  anta föreslagna revideringar av kommunens riktlinjer för synundersökning 

och glasögon vid bildskärmsarbete. 

Härutöver föreslå kommunfullmäktige besluta  

att  anta föreslagna revideringar av kommunens arbetsmiljöpolicy. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens HR-avdelning har gjort en översyn av kommunens riktlinjer för synd-
undersökning och glasögon vid bildskärmsarbete samt kommunens arbetsmiljöpo-
licy. HR-avdelningen har lämnat förlag på revideringar av dessa styrdokument. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 134 föreslog kommunstyrelsen att 
anta föreslagna revideringar av kommunens riktlinjer för synundersökning och 
glasögon vid bildskärmsarbete och att därutöver föreslå kommunfullmäktige beslu-
ta att anta föreslagna revideringar av kommunens arbetsmiljöpolicy. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 134. 

Tjänsteskrivelse 2021-06-11. 

Förslag till riktlinjer för synundersökning och glasögon vid bildskärmsarbete, 2021-
06-10. 

Förslag till arbetsmiljöpolicy, 2021-06-10. 

Konsekvensanalys 
Förslagen till reviderade styrdokument innebär framförallt ändrade hänvisningar till 
olika delar av organisationen som förändrats sedan dessa dokument antogs.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 104 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Upphävande av rutiner för antagande på rätt nivå: rutiner för arbets-
skador och tillbud; rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och re-
pressalier 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  upphäva kommunens rutiner för arbetsskador och tillbud antagen av kom-

munstyrelsen 2018-10-01 § 181 och uppmana kommunchefen att anta ruti-
ner för arbetsskador och tillbud. 

att  upphäva kommunens rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och repres-
salier antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15 § 60 och uppmana kom-
munchefen att anta rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressa-
lier. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens HR-avdelning har gjort en översyn av kommunens rutiner för arbets-
skador och tillbud samt kommunens rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. HR-avdelningen har lämnat förlag på revideringar av dessa styrdoku-
ment. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 135 föreslog kommunstyrelsen att 
upphäva kommunens rutiner för arbetsskador och tillbud antagen av kommunsty-
relsen 2018-10-01 § 181 och uppmana kommunchefen att anta rutiner för arbets-
skador och tillbud och att upphäva kommunens rutin vid trakasserier, sexuella tra-
kasserier och repressalier antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15 § 60 och 
uppmana kommunchefen att anta rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 135. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Förslag till rutiner för arbetsskador och tillbud, 2021-06-10. 

Förslag till rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, 2021-06-
10. 

Bedömning 
Båda rubricerade rutiner är antagna av kommunstyrelsen och bedöms vara rutiner 
som är kommunövergripande. Eftersom kommunens styrdokument som reglerar 
hur kommunen utformar och antar styrdokument fastslår att rutiner ska antas av 
ansvarig chef (kommunövergripande rutiner antas av kommunchef, förvaltningsö-
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vergripande rutiner antas av förvaltningschef och övriga antas av enhetschef eller 
motsvarande) så bör gällande rutiner upphävas för att kommunchefen ska kunna 
anta och i framtiden revidera rutinerna i enlighet med kommunens riktlinjer för styr-
dokument.  

Konsekvensanalys 
Förändringarna från gällande rutiner och de föreslana revideringarna är framförallt 
justeringar av hänvisningar till dagens organisationsstruktur. 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
______________
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§ 105 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Upphävande av styrdokument vars innehåll och syfte omfattas av andra 
antagna styrdokument: Chefspolicy; och Kompetensutvecklingspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  upphäva chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32. 

att  upphäva kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-
04-18 § 20. 

Ärendebeskrivning 
I den pågående genomgången av komunsen styrdokument har det framkommit att 
vissa styrdokument inte har upphävts i samband med att nya styrdokument som 
omfattar samma innehåll eller syfte har antagits. Av den anledningen har kommun-
ledningsförvaltningen lämnat förslag på att dessa styrdokument upphävs för att mi-
nimera risken för att fel styrdokument följs och för att förenkla översynen av gällan-
de styrdokument i kommunen. 

Gällande personalpolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 243 hade 
delvis för avsikt att fylla samma funktion som kommunens chefspolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och kompetensutvecklingspolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 136 föreslog kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att upphäva chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 
2011-02-21 § 32 och att upphäva kompetensutvecklingspolicy antagen av kom-
munfullmäktige 2005-04-18 § 20. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 136. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32. 

Kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20. 

Bedömning 
Innehållet i chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och kom-
petensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20 har 
kommunfullmäktige inom innevarande mandatperiod tagit ställning till genom anta-
gandet av personalpolicy 2018-12-10 § 243. På grund av detta anses chefspolicyn 
och kompetensutvecklingspolicyn vara överflödiga.  
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Beslut skickas till 
Kommungullmäktige för avgörande 
HR-avdelningen 
______________
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§ 106 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens ärendeberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lämna svar till kommunfullmäktige i enlighet med beslutets bedömning. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument som be-
aktar revisorernas rekommendationer. Förslaget ska vara kommunomfattan-
de. 

Ärendebeskrivning 
Den granskningsrapport som revisorerna beställt har en samlade revisionella be-
dömning, baseras på bedömningar av följande revisionsfrågor: 

Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och 
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld. Bedömningen grundar sig huvud-
sakligen på att det saknas en dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för ären-
deberedningsprocessen och att processen behövs dokumenteras i alla delar. 

Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas 
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det i vissa 
styrande dokument finns regler för ärendeberedningen men att det saknas ett sam-
lat, mer specifikt regelverk för ärendeberedningsprocessen. 

Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som 
delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det finns en mall för hur tjänsteskri-
velser ska vara utformade men att det i övrigt saknas dokumentation av hur be-
sluts-underlag ska vara utformade. 

Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så 
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på 
att ärendena fattas av korrekt instans och att beredningskravet till fullmäktige upp-
fylls. Det noteras emellertid brister avseende bl.a. att beredningsfristen för motioner 
inte hålls och att det saknas beslutsunderlag i vissa ärenden. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att 

 säkerställa att ärendeberedningsprocessens samtliga delar samt roller och 
ansvar i processen dokumenteras. En tydligare och mer dokumenterad 
process bidrar till ökad kvalitet samt minskar sårbarheten och personbero-
endet i processen. 

 säkerställa att en tjänstemannaberedning införs med syftet att formellt kvali-
tetssäkra underlagen innan de levereras till de förtroendevalda. 
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 upprätta ett regelverk för hur beslutsunderlagen ska vara utformade för att 
säkerställa en standardisering och underlätta för handläggare. Detta regel-
verk kan med fördel vara kommungemensamt för alla nämnder. 

 säkerställa en fungerande samverkan kring ärendeberedningen i kommu-
nen för att skapa en samsyn och standardisering kring ärendeberedningen 
vilket medför en ökad kvalitet i beredning och underlag. 

Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 33 beslutade att lämna rapporten till kommun-
styrelsen för att lämna svar till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 147 föreslog kommunstyrelsen att 
lämna svar till kommunfullmäktige i enlighet med beslutets bedömning och att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument som beaktar revi-
sorernas rekommendationer. Förslaget ska vara kommunomfattande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 147. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 33. 

Revisorerna - Granskning av ärendeberedning, 2021-04-01. 

Granskning av kommunstyrelsens ärendeberednings process, 2021-04-01. 

Bedömning 
Svar 
Kommunens revisorer har i sin rapport med fyra revisonsfrågor identifierat vad man 
anser vara briser i kommunstyrelsens ärendeberedning. Rapporten föreslår också 
fyra åtgärder för att kommunstyrelsens ska komma till rätta med de identifierade 
bristerna.  

Kommunstyrelsen har tidigare, i likhet med rubricerad granskningsrapport, identifie-
rat flera svagheter i kommunstyrelsens ärendeberedning. Dessa är framförallt 
kopplade kommunens beslutsunderlag. Dessa har inte alltid visat på en konse-
kvensanalys som anses tillräcklig. Det ska också noteras att kommunstyrelsen inte 
fullt ut delar alla granskningsrapportens iakttagelser och slutsatser.  

Nedan följer svar på varje enskild revisorsfråga: 

Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och 
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld.  

Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning av att denna ej skulle vara 
uppfylld då revisorernas egen rapport tydliggör att ansvarsförhållanden framgår av 
styrdokument och kommunallagen. I dessa går det att läsa att kommunstyrelsen 
har det huvudsakliga ansvaret för verkställande av kommunfullmäktiges och sina 
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egna beslut och att kommunchefen huvudsakligen avsvarar för beredningen. Utö-
ver detta har kommunchefen ytterligare ansvar för förvaltningen och styr på så sätt 
förvaltningens ärendeberedning. Detta har tydliggjorts genom den särskilda instruk-
tionen för kommunchefen, Ordförandens roll beskrivs också i flera dokument. Dock 
stämmer det att denna information inte är samlad i ett och samma dokument vilket 
för invånare i kommunens skulle kunna vara förvirrande. Därför bedömd det att 
denna revisionsfråga är uppfylld eller delvis uppfylld, men att det finns anledning 
att förtydliga rollerna i ett samlat styrdokument för ärendeberedning. I denna förtyd-
lig borde också utskottens ansvar fördyligas för att minimera risken för dubbelbe-
redning och för att effektivisera kommunstyrelsens handläggning. 

Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas 
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. 

Som rapporten redogör för har kommunstyrelsens verksamheter flera rutiner och 
andra styrdokument som styr hur förvaltningen och styrelsen ska bereda ärenden. 
Det som inte framgår av rapporten är att kommunen har väldigt många styrdoku-
ment som styr beredning av specifika typer av ärenden. Vissa av dessa styr detal-
jerat förvaltningens och styrelsens beredning. Med enbart de styrdokument som 
nämns i rapporten går det därför inte avgöra ifall kommunstyrelsen har ändamåls-
enliga riktlinjer för beredning. Ett för stort antal styrdokument kan dock visa sig bli 
ett problem för kommunstyrelsen när den ska utvärdera om förvaltningen följer 
dessa. Det stämmer att styrelsen inte antagit något styrdokument som omfattar be-
redningen av ärenden generellt eller som beskriver hur ärendet initieras och avgörs 
på den detaljnivå som de flödesscheman som förvaltningen har för exempelvis mo-
tioner.  

Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som 
delvis uppfylld. 

Rapporen presenterar iakttagelsen att underlaget till sammanträdena inte alltid är 
tillfredställande. Detta är något som även kommunstyrelsen vid olika tillfällen påpe-
kat. I sin egen bedömning anser kommunstyrelsen att bristerna, när de uppenba-
ras, ofta består av svagheter i överväganden av ekonomiska konsekvenser. Detta 
har inte nödvändigtvis inneburit att kommunstyrelsen tagit ekonomiskt oövervägda 
beslut, utan snarare förhindrat kommunstyrelsen att bedöma de ekonomiska 
aspekterna av ärendet och hur ärendet relaterar till styrelsens verksamhetsplan 
och kommunens budget. När detta inträffat har kommunstyrelsen lämnat ärendet 
till förvaltningen för vidare beredning. Ärendet har sedan lyfts när de ekonomiska 
konsekvenserna av ärendet kunnat presenteras. Rapporten lyfter också att kom-
munfullmäktige inte alltid fått både kommunstyrelsens och beredande nämnds be-
slut som underlag till beslut. Detta har vid vissa tillfällen varit fallet. Det ska dock 
påpekas att när så varit fallet så har det varit för att kommunstyrelsen tillfullo upp-
manat kommunfullmäktige att bifalla nämndens förslag till beslut. Detta har också 
framkommit av kommunstyrelsens beslut. Det görs alltid en bedömning vad som 
ska bifogas handlingarna tillhörande en kallelse då kommunen inte i onödan vill be-
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lasta de förtroendevalda och att det inte får uppfattas som att kommunen försöker 
gömma information i ett allt för stort antal handlingar. Allt sedan kommunen över-
gått till digitala handlingar har kallelserna och deras handlingar blivit större och fler. 
Protokollutdrag från samtliga beredande nämnder borde bifogas kommunfullmäkti-
ge inför avgörande, även om de föreslår samman beslut, med samma bedömning. 
Detta ska ske framöver och borde ingå i eventuella styrdokument som styr kom-
munens generella ärendeberedning. 

Rapporten lyfter också att en tjänstemannaberedning inte skett i den utsträckning 
som om ärendet initierats av kommunledningsförvaltningen i fall där kommunsty-
relsen eller dess utskott själva är initiativtagare och avgörande (beslutande) in-
stans. Detta stämmer. Det ska dock påpekas att en allt för hård reglering av hur 
ärenden generellt ska beredas i sådana ärenden kan vara begränsande för styrel-
sen och skapa konflikter mellan den förvaltningschef som måste balansera det 
uppdrag som ges av styrelsen och de riktlinjer som antagits. Om kommunen ska 
styra nämnderna och styrelsens beredning på en mer detaljerad nivå så bör nämn-
derna och styrelsen kunna frångå dessa om de anser detta vara lämpligt.  

Rapporten iakttar att kommunstyrelsen, precis som samtliga nämnder, har mallar 
för hur tjänsteskrivelser och vissa andra beslutsunderlag bör vara utformade. Pre-
cis som rapporten framhäver finns det ett behov av att ha en kontinuitet i besluts-
underlag och protokoll, delvis för att förenkla för förtroendevalda och allmänheten 
att förstå dess innehåll och delvis för att ge ett stöd till tjänstepersoner i sitt arbete. 
Att dessa mallar inte innehåller specifika instruktioner om allt som kan vara nyttigt 
att presentera för de förtroendevala innebär dock inte att mallarna inte till fullo kan 
tjäna sitt syfte. Eftersom det finns många typer av ärenden som kräver olika typer 
av beredning finns det en risk att mallen blir missvisande om den inte medger den 
flexibilitet som ärendena kan behöva. Exempelvis så har grundmallen för tjänste-
skrivelser anpassats för vissa ärende (särskilt ärenden kopplade till detaljplaner 
samt bygg och miljö) och på så sätt har informationen som framgår av mallen för-
ändrats så att den bättre ger stöd åt handläggaren. För att inte riskera att belasta 
handlingarna till sammanträden eller protokoll bör inte mallarna tvinga handlägga-
ren att framställa mer information än nödvändigt för att de förroendevalda ska kun-
na fatta ett välinformerat beslut. Det finns utrymme att utveckla mallarna så att de 
på ett mer tillgängligt sätt påminner handläggarna om innehållet i kommunens styr-
dokument, framförallt relaterat till just beslutsfattande. 

Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så 
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. 

Kommunstyrelsens har inte samma bild som revisorerna av vissa av deras iaktta-
gelser under denna fråga. För det första så anser kommunstyrelsen att social-
nämnden visst haft möjlighet att yttra sig i ärendet som särskilt boende Ekbacka. 
Beslutet gällde ett inriktningsbeslut i ett fastighetsärende, även om det visserligen 
berör vad som kommer att bli en av nämndens verksamheters lokaler. Social-
nämnden och dess verksamheter har också varit involverade i beredningen inför 
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beslut, något som prövats av förvaltningsrätten, och vars resultat styrker kommun-
styrelsens uppfattning. För det andra behöver inte alla rubriker i mallen för tjänste-
skrivelserna presenteras i alla beslut. Detta är för att detta lätt skulle belasta proto-
kollet. För det tredje stämmer det inte att tidsfristen för beredning av de rubricera-
de motionerna inte hållits. Motionen om att återföra årskurs 6 till mellanstadiet be-
handlades av kommunfullmäktige 2019-05-20 § 116, som återremitterade ärendet. 
Motionen om gratis trygghetslarm anmäldes till kommunfullmäktige 2020-01-20 och 
behandlades 2020-09-14. Båda dessa behandlades alltså av kommunfullmäktige 
inom ett år.  

Det finns utrymme för att ytterligare styra upp beslutsunderlagen, det vill säga att få 
mer enhällighet i underlagen. Detta kan göras med tydligare och eventuellt mer 
omfattande mallar för beslutsunderlag och tydligare interna rutiner. 

Sammantaget belyser revisorernas granskning brister som faktiskt finns i kommun-
styrelsens ärendeberedning. Detta kommer kommunstyrelsen aktivt arbeta med att 
förbättre för att säkerställa att kommunen fattar beslut på goda underlag.  

Bedömning av förslag till åtgärder 
Som framgår av svaret så finns det utrymme för förbättring vad gäller tydlighet, 
transperens och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen. Revisorerna har i sin 
granskning lämnat förslag på fyra åtgärder för att förbättre ärendeberedningen, 
dels i kommunstyrelsen, men som också skulle för påverkan på andra nämnder.  

Tre av fyra rekommendationer revisorerna lägger fram bedöms lämpliga att imple-
mentera.  Den granskningsrapport som revisorerna beställt har en samlade revi-
sionella bedömning, baseras på bedömningar av följande revisionsfrågor, som föl-
jer: 

Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och 
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld. Bedömningen grundar sig huvud-
sakligen på att det saknas en dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för ärende-
beredningsprocessen och att processen behövs dokumenteras i alla delar. 

Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas 
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det i vissa 
styrande dokument finns regler för ärendeberedningen men att det saknas ett sam-
lat, mer specifikt regelverk för ärendeberedningsprocessen. 

Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som 
delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det finns en mall för hur tjänsteskri-
velser ska vara utformade men att det i övrigt saknas dokumentation av hur be-
sluts-underlag ska vara utformade. 

Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så 
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på 
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att ärendena fattas av korrekt instans och att beredningskravet till fullmäktige upp-
fylls. Det noteras emellertid brister avseende bland annat att beredningsfristen för 
motioner inte hålls och att det saknas beslutsunderlag i vissa ärenden. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen: att ärendeberedningsprocessens 
samtliga delar samt roller och ansvar i processen dokumenteras; att regelverk upp-
rättas för hur beslutsunderlagen ska vara utformade för att säkerställa en standar-
disering och underlätta för handläggare; och att säkerställa en fungerande samver-
kan kring ärendeberedningen i kommunen för att skapa en samsyn och standardi-
sering kring ärendeberedningen.  

Ovan nämnda rekommendationer kan uppfyllas med ett gemensamt styrdokument 
för hela kommunen. Ett sådant styrdokument bör vara detaljerat för att fungera bå-
de som en guide i ärendeberedningen för förtroendevalda (inklusive revisorerna) 
och allmänheten men också som riktlinjer och rutiner för tjänstepersoner. Det är 
dock viktigt att ett sådant styrdokument inte förhindrar styrelsen och nämnderna att 
utforma sina egna styrdokument för att styra beredningen i enlighet med den speci-
fika nämndens behov.   

Bedömningen görs att revisorernas fjärde rekommendation, att säkerställa att en 
tjänstemannaberedning införs med syftet att formellt kvalitetssäkra underlagen in-
nan de levereras till de förtroendevalda, inte bör fastställas av kommunstyrelsen el-
ler av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas idag minst två 
gånger i månaden, vilket är mer än vad många andra kommuners motsvarighet 
gör. Detta möjliggör att ett ärende snabbt kan lyftas för beredning och eventuellt 
beslut, men också att ärenden som har otillräckligt underlag kan kompletteras för 
att lyftas igen på det andra mötet i månaden. Detta upplägg fungerar i praktiken 
som en kvalitetssäkring av beslutsunderlagen. Att utöver detta inrätta en formell 
”tjänstemannaberedning” skulle i dagsläget riskera att förlänga beredningstiden då 
tjänstemannaberedningen skulle binda upp ytterligare tid hos flera centrala tjänste-
personer som i dagsläget är nära knutna till den generella beredningen av ärendet. 
Däremot så kommer ordföranden införa formell ärendegenomgång tillsammans 
med sekreterare, kommunchef och eventuell annan berörd tjänsteperson.  

Konsekvensanalys 
Tjänsteskrivelsens förslag till beslut, att uppdra kommunchefen att ta fram ett 
kommungemensamt regelverk för ärendeberedning, rollfördelning och under-
lagsmallar, har möjligheten att uppfylla tre av revisorernas fyra förslag till åtgärder 
presenterade i granskningsrapporten.  

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 133 föreslog kommunstyrelsen att 
lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 133. 
Tjänsteskrivelse från Borgholm Energi, 2021-05-24. 
Rapport uppföljning av avfallsplan 2020, 2021-05-21. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energis chef för återvinning och avfall 
______________
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§ 108 Dnr 2021/78 214 KS 
 
För kännedom: Solberga 4:2 Detaljplan för att möjliggöra för två flerbo-
stadshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat sitt beslut 2021-05-20 § 133 till 
kommunstyrelsen för kännedom. Beslutet innebär att detaljplan för Solberga 4:2 
med tillhörande handlingar godkänns för antagande. Planens syfte är att möjliggö-
ra två flerbostadshus med totalt tolv lägenheter inom fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-20 § 133. 
______________
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§ 109 Dnr 2020/213 041 KS 
 
För kännedom: Tertialbokslut 2021 Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 22 har godkänt uppföljnings-
rapporten efter april (tertialbokslutet) och överlämnat den till medlemskommunerna 
(Borgholms kommun och Mörbylånga kommun). 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 22. 
______________
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§ 110 Dnr 2021/131 041 KS 
 
För kännedom: Budget 2022 Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna och beslutar 
att  lämna Ölands kommunalförbunds budget 2022 till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har fastställt budget för 2022 och lämnat den för känne-
dom till kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 146. 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 23 Budgetprocess 2022 - Bud-
get 2022. 
Ekonomiska ramar Ölands kommunalförbund 2022 med plan för 2023-2024, 2021-
06-03. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________
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§ 111 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 Widell2021-06-23

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Kategori:

Beslutsfattare:

Kommunledningsförvaltningen

Alla

Sekretess: Visas ej

Alla

Datum: 2021-05-20 - 2021-06-22

Riktning: Upprättade

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Beslutsfattare

2021.1476 Uppvisning på väg- ingen erinran mot 
ansökanuppvisning på väg den 2021-08-08 
Storgatan och Hamnvägen 

Anders Magnusson 
§30/2021

2021-05-24 TC

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 Anders Magnusson

2021.1477 Lilla Café & Bistro Öland AB- tillstyrkt ansökan för 
uteservering 2021-04-29--2021-09-30 

Anders Magnusson 
§31/2021

2021-05-24 TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1478 Anjas massage- Tillstyrkt ansökan för gatupratare 
för perioden 2021-06-04-2022-06-03

Anders Magnusson 
§33/2021

2021-05-24 TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1479 Newman - tillstyrkt ansökan om gatupratare och 
överexponering 2021-06-15-2021-10-03 

Anders Magnusson 
§32/2021

2021-05-24 TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1547 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
årligt återkommande gågator i Borgholm. 1 § De 
delar av Storgatan och Östra Kyrkogatan som anges 
i kartan ska vara gågata årligen under tiden 1:a juni- 
31 augusti.
2 § På gågatan får fordon endast föras för av 
räddningstjänst, blåljus, transporter av 
rörelsehindrade och sjuka till och från adresser längs 
vägen, varutransporter till och från butik längs 
vägen,
service-reparations-underhålls-byggnadsarbete eller 
liknande.

Helene Wertwein Haavikko 
§13/2021

2021-06-01 2021:29 GIS-S

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter Helene Wertwein Haavikko
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2021.1548 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
årligt förbud mot trafik med fordon i Borgholm. 1 § 
De delar av Storgatan och Östra Kyrkogatan som 
anges i kartan får inte fordon föras.
2 § Motordrivna fordon får trots förbudet föras på 
vägen om det behövs för räddningstjänst och blåljus, 
transporter av rörelsehindrade och sjuka till och från 
adresser längs vägen, varutransporter till och från 
butik längs vägen,
service-reparations-underhålls- och byggnadsarbete 
eller liknande samt postens cykelbud.

Helene Wertwein Haavikko 
§14/2021

2021-06-01 2021:30 GIS-S

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter Helene Wertwein Haavikko

2021.1549 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
årligt återkommande gångfartsområde i Borgholm; 
De delar av Hamnvägen som anges i kartan ska 
vara gångfartsområde årligen mellan 1:a juni- 31:a 
augusti.

Helene Wertwein Haavikko 
§15/2021

2021-06-01 2021:31 GIS-S

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter Helene Wertwein Haavikko

2021.1550 Borgholms kommuns lokala trafikfÃ¶reskrifter om Ã
¥rlig Ã¥terkommande gÃ¥gata i Borgholm; 1 § Den 
del av Södra Långgatan som anges i kartan ska vara 
gågata årligen under tiden 1:a juni- 31 augusti.
2 § På gågatan får fordon endast föras för 
räddningstjänst och blåljus, transporter av 
rörelsehindrade och sjuka till och från adresser längs 
vägen, varutransporter till och från butik längs 
vägen, service-reparations-underhålls-och 
byggnadsarbete eller liknande samt postens 
cykelbud..

Helene Wertwein Haavikko 
§16/2021

2021-06-01 2021:32 GIS-S

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter Helene Wertwein Haavikko

2021.1576 Tack och bock- tillstyrkt ansökan för uteservering  
2021-06-04 —2021-08-31 (fastställd gågatuperiod) 
för uteservering med högst 6,0 m från husliv och 
högst 12,0 m mätt från trottoarkant vilket innebär att 
trottoaren måste lämnas fri för passage. 

Anders Magnusson 
§34/2021

2021-06-07 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1591 Eldningsförbud i Borgholms kommun från och med 
2021-06-10

Jens Odevall §1/2021

2021-06-09 KC

KS 2021/2-002 Delegation KC Jens Odevall

2021.1645 Anderssons Glassfabrik -Storgatan 32  Borgholm  
Ansökan tillstyrks 

Anders Magnusson 
§35/2021

2021-05-24 TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1648 Ölands Ultra- ingen erinran mot ansökan om 
löpartävling 2021-06-19 08-16

Anders Magnusson 
§36/2021

2021-06-15 Yttrande TC
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KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 Anders Magnusson

2021.1650 Nya Conditoriet - tillstyrkt ansökan för uteservering 
under fastställd gågatuperiod

Anders Magnusson 
§37/2021

2021-05-28 TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1651 Pubben - tillstyrkt ansökan för uteservering under 
2021-05-30- 2021-05-31 samt 2021-09-01-2021-09-
27, 2021-06-01 -2021-08-31 (fastställd 
gågatuperiod) 2021-09-28-2021-10-03 

Anders Magnusson 
§38/2021

2021-05-25 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1652 Subway- tillstyrks gällande uteservering på 
Storgatan 22 2021-06-02 -2021-08-31 (fastställd 
gågatuperiod) 
Området som får ianspråktas för uteservering är 
högst 5,5 m från husliv och högst 4,0 m utmed den 
del av fastigheten som disponeras av verksamheten.

Anders Magnusson 
§39/2021

2021-06-02 TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1653 Verandan- Ansökan om uteservering utökat område 
tillstyrks 2021-06-01--2021-08-31.

Anders Magnusson 
§40/2021

2021-05-28 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1654 Rulla på Öland- Ingen erinran mot ansökan för 
uppställning av hyrcyklar under perioden 2021-06-15
-2021-11-01

Anders Magnusson 
§41/2021

2021-06-15 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1657 Glasskopan - tillstyrkt ansökan om uteservering för 
perioden 2021-06-20-2021-08-31

Anders Magnusson 
§43/2021

2021-06-15 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1680 Concept - Ansökan tillstyrks under perioden 2021-07
-18--2021-07-25

Anders Magnusson 
§44/2021

2021-06-16 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson

2021.1681 Solsidans glassbod-  ansökan för uteservering 
tillstyrks under perioden 2021-06-19-2021-08-22

Anders Magnusson 
§42/2021

2021-06-16 Yttrande TC

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats Anders Magnusson
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.1438 I Protokoll KFKL styrelse 6 maj Magdalena Widell

2021-05-21 Kommunförbundet Kalmar län 

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1439 I Information om utbetalning av ersättning för 
krisberedskap och civilt försvar

Magdalena Widell

2021-05-21 MSB

      KS meddelande 

2021.1440 I Information om inköp av nya Krösatåg Magdalena Widell

2021-05-21 Region Kalmar län 

      KS meddelande INFORMATION

2021.1481 I Trafik och fordon- Under juni, juli och augusti 
kommer två temporära gupp vara utplacerade på 
Lofta Kustväg Öland. Allt enligt Trafikverkets 
godkännande och regler.

Magdalena Widell

2021-05-25 Västra Lofta Vägsamfällighet

      KS meddelande INFORMATION

2021.1486 I På egen begäran entledigas Jeanette Sandström 
som vigselförrättare från och med 2021-05-26 

Magdalena Widell

2021-05-26 Länsstyrelsen i Kalmar län 

KS 2018/242-112 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Borgerliga vigselförrättare 2019-2022

2021.1493 I Protokoll Kalmarsunds överförmyndarnämnd 20 
maj 2021

Magdalena Widell

2021-05-26 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1523 I Inbjudan och program Jämställdhetsdag Kalmar 
län 26 aug 2021

Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-06-23

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2021-05-20 - 2021-06-22

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande 

Aktuella

Visas ej
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp
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2021-05-28 Länstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande INBJUDAN

2021.1528 I Kommunförbundet Kalmar läns årsredovisning 
2020 

Jonatan Wassberg

2021-05-28 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande ÅRSREDOVISNING

2021.1530 I Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 25 maj 2021

Magdalena Widell

2021-05-31  Hjälpmedelsnämndens sammanträde 25 maj 
2021

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1531 I Inbjudan till deltagande i kommundialog med 
Statens servicecenter med anledning av 
etablering av nytt servicekontor i er kommun 

Magdalena Widell

2021-05-31

KS 2021/126-000 KS meddelande INBJUDAN

Etablering av servicekontor

2021.1563 I Godkännande av överenskommelse om 
intrångsersättning på 392 000 kr 

Magdalena Widell

2021-06-04 Naturvårdsverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.1585 I Beslut - TRV 2021/58818 - Sävsjö - Borgholm- 
Husmoduler 2021-06-10-2021-07-09

Magdalena Widell

2021-06-08 Trafikverket 

KS 2021/13-002 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation kommunsekreterare 

2021.1586 I Föreningsstämmans protokoll och bilagor från 
2021-05-28 

Magdalena Widell

2021-06-08 Energikontor Sydost AB 

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1666 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom angående 
överklagandet av kommunfullmäktiges beslut 
2020-02-10 § 42 KommunfullmÃ¤ktige har 
beslutat att godkÃ¤nna och anta revideringar i 
regle-mentena fÃ¶r kommunstyrelsen sÃ¥ att det 
under Â§ 9 â€Ã–vrig verksamhetâ€ lÃ¤ggs till att 
kommunstyrelsen vidare har hand om:  

Magdalena Widell

2021-06-16 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2020/25-003 KS meddelande DOM

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
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2021.1676 I Skrivelse om parkering och parkeringsavgift 
bakom kyrkan 

Magdalena Widell

2021-06-16 LissMary Fernvall

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1679 I Protokoll överförmyndarnämnd-15 juni 2021 Magdalena Widell

2021-06-21 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande 

2021.1689 I Skrivelse ställd till Till Berörda politiker och 
tjänstemän om avgiftsbelagd parkering vid 
Sjöstugeområdet Borgholm

Magdalena Widell

2021-06-18 marita milton

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1692 I Till samtliga kommun- och regionstyrelser
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 
18 juni 2021 beslutat om Förbundsavgift 2022 till 
Sveriges Kommuner och Regioner, se bilaga.
 

Magdalena Widell

2021-06-21 SKR

      KS meddelande MEDDELANDE

2021.1693 I Linje 107-Det har kommit till vår kännedom att 
KLT tänker lägga ner linjen 107 (Bredsättra – 
Föra) efter sommaren.
Vi har blivit kontaktade av oroliga föräldrar om de 
här ryktena. Min första fråga är om det stämmer?
Någon kommunikation med kommunledningen 
har inte skett vilket vi finner anmärkningsvärt om 
det är sant.
Vi ser just en tillväxt på östra sidan vilket innebär 
att trafiken bör utvecklas och inte avvecklas.

Hälsningar

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0485-88020
Mobil: 070-6064045

Magdalena Widell

2021-06-21 Ilko Corkovic

      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE
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