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§ 155 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63 föreslår att kommunfullmäktige besluta förklarar 
motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23  § 63. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 

Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm. 

Kommunfullmäktige, 2020-10-19 § 164. 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Socialförvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag. 

Inom socialförvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med 
Everon och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna 
inom vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt 
slitage av utrustningen.  
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Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 156 Dnr 2020/202 109 KS 
 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att 
bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut beslut 2019-08-19 § 166.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 64 beslutade att återföra motionen till kommunfull-
mäktige då det finns ett tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-
19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23 § 64. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig 
ensamhet hos äldre i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 175. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 166, i samband med behandlingen av 
slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”, att uppdra till Kom-
munstyrelsen att tillsätta ”en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa upp-
gifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor 
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa 
meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap genom samordning med för-
eningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksam-
het.”   
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Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en tjänst 
som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i enlighet 
med motionens intention. 

För att driva frågan framåt har socialnämnden föreslagit att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens in-
nehåll och roll i den kommunala organisationen. 

Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredningen 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 157 Dnr 2021/77 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M) - Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige  
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12:  

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i 
hela vår kommun. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65 föreslår att kommunfullmäktige ska förklara motio-
nen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2020-06-29. 

Motion (Carl Malgerud M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regio-
nen. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 20. 

Bedömning 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
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som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård- och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 158 Dnr 2021/139 189 KS 
 
Utvärdering av kommunens arbete med coronapandemin (COVID-19 | 
SARS-COV-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna utvärderingen av kommunens arbete med coronapandemin första 

halvåret 2020  

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förkortad LEH, är en kommun 
skyldig att utvärdera sina insatser vid en extraordinär händelse, en kris. En enkel 
utvärdering för den första kritiska perioden av pandemin inklusive den period kris-
ledningsnämnden var aktiv har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-09. 

Utvärdering av kommunens arbete med coronapandemin – inledande fas, daterad 
2021-06-08. 

Tidslinje – coronapandemin, daterad 2021-06-08. 

Bedömning 
Med stöd av länsstyrelsen i Kalmar län har en tidslinje tagits fram för händelseför-
loppet från pandemins start till den 1 juli 2020. De händelser som finns med i tids-
linjen för Borgholms kommun är tagna från protokoll och minnesanteckningar från 
ledningsmöten under denna tid, främst kommunens krisledningsstab och krisled-
ningsnämnd.  

Med tidslinjen som utgångspunkt har en utvärdering gjorts som omfattar krisled-
ningen generellt, kommunikationsarbetet, krisledningsnämndens arbete samt soci-
alförvaltningens och utbildningsförvaltningens insatser. Syftet är att se om kommu-
nens krisorganisation är funktionell. I enlighet med LEH ska kommunens krisled-
ningsarbete förbättras med stöd av utvärderingar av genomfört arbete. 

Konsekvensanalys 
Detta är endast en inledande utvärdering. Länsstyrelsen samordnar ett större utvär-
deringsarbete där även samverkan med länsstyrelsen och andra myndigheter inklu-
deras. Föreliggande utvärdering är därför även ett underlag för vidare utvärderingar. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för godkännande 
______________
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§ 159 Dnr 2020/160 106 KS 
 
Enkätundersökning av delårsboende - rapportering och åtärder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att prioritera åtgärder av betydel-

se för deltidsboendes intresse av att bosätta sig permanent i kommunen i 
kommunikationsarbetet, samt vidta åtgärder inom budgetram i samma syfte. 

att  ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare 
åtgärder med budgetpåverkan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 179 gav förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en upplevelseenkät för delårsboende i kommunen. Arbetsutskottet god-
kändet enkätfrågorna 2020-11-03 § 205. 

Undersökningen pågick mellan 2021-02-01 och 2021-04-10. Kommunledningsför-
valtningen har analyserat enkätsvaren och identifierat ett antal åtgärder inklusive 
kommunikativa insatser som skulle kunna öka antalet inflyttare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2021-07-08. 

Analys av enkätundersökning av delårsboende 2020/2021, 2021-06-30.  

Bedömning 
Analysen av enkätundersökningen om delårsboende visar att olika kommunikativa 
insatser kan bidra till att öka andelen deltidsboende som tar steget att flytta perma-
nent till kommunen. Mera konkreta åtgärder lyfts också fram. En hel del av dessa 
är sådana som kommunen inte har rådighet över, utan som ligger på till exempel 
näringslivet. Kommunikationsinsatser kan dock användas för att påverka andra ak-
törer att göra insatser i analysens anda. Många av svaren lyfter även fram åtgärder 
som skulle göra de deltidsboendes vistelse bättre än den är idag, men som inte 
nödvändigtvis gör det mer attraktivt att folkbokföra sig i kommunen.  

För att kommunen ska kunna vidta effektiva åtgärder för att göra det attraktivt att 
folkbokföra sig i kommunen behövs en djupare analys av vilka åtgärder som kan 
vara lämplig att genomföra.  

Konsekvensanalys 
Kommunikativa insatser kan till stor del genomföras inom befintlig ram. Konkreta åt-
gärder som föreslås i analysen har budgetpåverkan.  
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Dagens sammanträde 
Utvecklingsstrategen redogör för sammanfattningen och analysen av enkätunder-
sökningen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunchefen 
______________
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§ 160 Dnr 2021/140 432 KS 
 
Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens 

flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för 
vattentjänster (dricksvatten och spillvatten).  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i VA-di-
striktet Högsrum. 

Det som föreslås är att skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt 
verksamhetsområde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera fas-
tigheterna enligt bifogad fastighetslista. 

I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av försla-
get, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-beteckningar, 
vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås 
omfattas av. 

Av beslutet i miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165 framgår att kommun-
fullmäktige föreslås besluta att området från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verk-
samhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165. 
Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden om nytt verksamhetsområde för 
vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 
Underlag till nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 

Bedömning 
Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums natur-
reservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 obebyggda). 

Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. I vissa delar 
av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, medan det saknas i övriga de-
lar av planerade utbyggnadsområdet. Kommunalt avlopp saknas. 

Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetsproblem. Om-
rådet har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. Området har 
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närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vatten-skyddsområdet i Rälla. 
Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora ytvattenproblem som följd. På 
vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan av alvarskaraktär. Risken för negativ 
påverkan, från enskilda avloppslösningar som följd, bedöms som stor. 

Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda avloppens 
status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl kommer området att 
anslutas till kommunalt VA. 

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som 
ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Tillväxtenheten föreslår därför en 
utökning av verksamhetsområde inom VA-distriktet Högsrum. 

Konsekvensanalys 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster. 

Enl. § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig el-
ler blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
samhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” 

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spill-vatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 

I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 161 Dnr 2019/200 100 KS 
 
För kännedom: Yttrande om EU-projekt; Leader KalmarÖland Oriente-
ring om möjligt gemensamt leaderområde 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom remissvaret och lägger informa-
tionen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
SydostLeader är en del av EU:s Landsbygdsprogram, med en metod där privat, 
ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. 

Föreningens utvecklingsområde, för programperioden 2023 – 2027, sträcker sig 
över fjorton kommuner; Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, 
Mörbylånga, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås 
samt Uppvidinge. Utvecklingsområdet sträcker sig därvid över tre län i sydöstra 
Sverige; Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län. 

SydostLeader vill i strategiprocessen säkerställa en bred intressentbas och ett tyd-
ligt trepartnerskap som mobiliserar engagemang för utvecklingsområdet samt upp-
fyller identifierade möjligheter och därtill angelägna utvecklingsbehov hos olika 
målgrupper. Samtidigt vill strategin vara övergripande och därmed även inspirera, 
skapa delaktighet och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensam-
ma utvecklingsarbetet.  

SydostLeader har lämnat en utvecklingsstrategin för programperioden 2023 – 2027 
på remiss till bland annat Borgholms kommun. Remissutgåvan av utvecklingsstra-
tegin ska främst ligga till grund för föreningens dialog med huvudmannen Jord-
bruksverket och andra myndigheter, organisationer och fondaktörer samt för före-
ningens interna arbete med utvecklingen i området. För projektsökare/-ägare (mot-
svarande) kommer senare en populärversion att utarbetas. 

Kommunen har lämnat ett remissvar. 

Beslutsunderlag 
Remissvar - SydostLeaders utvecklingsstrategi 2023-2027, 2021-07-08. 
SydostLeaders Utvecklingsstrategin remissutgåva 2021-06-24. 
Missiv utvecklingsstrategi 2023-2027, 2021-06-28. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsstrategen redogör för ärendet och remissvaret. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 162   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 162 Dnr 2020/74 214 KS 
 
Start-PM för Legenäs 1:39 för godkännande 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna start-PM.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på start-PM för detaljplan Legenäs 1:39. 

Beslutsunderlag 
Start-PM Legenäs 1:39, 2021-07-01. 

Tjänsteskrivelse, 2021-07-01. 

Bedömning 
Start- PM ska antas för att inleda detaljplaneprocessen. 

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
Handläggande planarkitekt 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 163   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 163 Dnr 2020/98 311 KS 
 
Utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna samrådsyttrande enligt föreslag till Trafikverket.  

Ärendebeskrivning 
Trafikverket planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Isgärde 
och Rälla för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och för 
cyklister. Förslaget innebär bland annat en ny korsning för Stora Rörsvägen söder 
om nuvarande, stängning av direktutfarter och ny lokalgata öster om väg 136, ny 
gång- och cykeltunnel samt förbättrade busshållplatser.  

Förslag till vägplan är ute på samråd under perioden 21 juni till 15 augusti.  

Kommunen och Trafikverket har haft en nära samverkan då kommunens detaljplan 
för Stora Rör 2:1 och Trafikverkets vägplan har flera gemensamma beröringspunk-
ter. Denna samverkan kommer fortsätta framöver då de båda projekten fortlöper.  

Beslutsunderlag 
Trafikverkets samrådsförslag, läses via länk hämtad 2021-06-30.  

Förvaltningens förslag till yttrande, 2021-06-30. 

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 164   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 164 Dnr 2016/213 141 KS 
 
Fyllnadsval till näringslivsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskott beslutar 
att  utse Frida Malmqvist, ordförande i Ölands Krögarförening och ägare till Syst-

rarna på Höjden, till ny representant i näringslivsrådet.  

Ärendebeskrivning 
Gunnar Aldestam har avsagt sig sin plats i näringslivsrådet då han inte längre är 
ordförande i Ölands Krögarförening, varpå ett fyllnadsval behöver genomföras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-05. 

Bedömning 
Då restaurangnäringen utgör en stor och viktig del inom besöksnäringen som finns 
i kommunen och regionen så vore det önskvärt med en ny representant inom den-
na bransch. 

Med sitt engagemang som ny ordförande i Ölands Krögarförening och ägare till 
Systrarna på Höjden så är Frida Malmqvist en bra representant för restaurang-
branschen i näringslivsrådet. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchef 
Näringslivsutvecklare 
Ordförande näringslivsrådet 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 165   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 165 Dnr 2021/101 002 KS 
 
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens har i och med antagen delegationsordning lämnat till politiker 
och tjänstepersoner att besluta i kommunstyrelsen vägnar i vissa typer av ärenden 
och situationer. Senast kommunstyrelsen reviderade sin delegationsordning var 
2019-11-26. Sedan dess har vissa organisatoriska förändringar skett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-05. 

Förslag till delegationsordning kommunstyrelsen, 2021-08-05. 

Bedömning 
Förslagen till ändringar av delegationsordningen har utformats i ett försök att effek-
tivisera kommunens förvaltning, anpassa dokumentet efter nuvarande organisation 
och harmonisera dokumentets utformning med andra nämnders delegationsord-
ningar. 

Konsekvensanalys 
Förslaget anses inte medföra några konsekvenser utöver de som nämns i bedöm-
ningen till beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Berörda förtroendevalda och tjänstepersoner 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 166   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 166 Dnr 2021/149 045 KS 
 
Diskussionspunkt: Omsättning av lån 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom ekonomichefens förslag till om-
sättning av aktuella lån. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har två lån som förfaller den 2021-09-15 som behöver omsät-
tas. Det första är 22 miljoner kronor och idag med fast ränta, det andra är på 20 
miljoner kronor och idag med rörlig ränta. 

Borgholms kommun behöver även besluta om kommunen i samband med detta 
ska amortera (3,9 miljoner kronor enligt planen), eller om vi ska avvakta till senare 
under året. Kommunstyrelsen har gett ekonomichefen att handlägga omsättning av 
lån inom de ramar som fullmäktige fastställer efter att ha samrått frågan med kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

Ekonomiavdelningens förslag är att kommunen slår ihop dessa två lån och sätter 
båda med fast ränta på 2,9 år och amorterar 3,9 miljoner kronor. Förslaget baseras 
på offert från Kommuninvest och skulle innebära en kostnad med en marginal på 
0,13 % procent och en ränta på 0,23 %. 

Beslutsunderlag 
Kommunikation från ekonomichef, 2021-08-05. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar sitt förslag till omsättning av lån. 

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 167   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 167 Dnr 2019/23 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljning- och avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en väl-
komnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i 
försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Checklista. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09  § 63 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Borgholm energis verkställandedirektör redogör för bolagens verksamhet. Av redo-
görelsen framgår bland annat: 

 Att bolagens sjukskrivningstal är under 1 %. 

 Att rekrytering av bland annat chef för ekonomiavdelningen slutförts. En re-
dogörelse av andra rekryteringar och personalärenden lämnas.  Pandemilä-
gent har fortsatt haft en låg påverkan på verksamheten. 

 Pågående, nyligen avslutade och planerade projekt redogörs för. Bland des-
sa ingår vatten, avlopp och dagvatten i området kring Nydala och lednings-
nätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn. 

 Redogörelse av fastighetsförsäljning Resedan 9. 

 Redogörelsen för det samverkansmöte som länsstyrelsen sammankallat till 
2021-05-20 angående nitrat i vattendrag. Deltagande på mötet var bland an-
nat LRF, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Ölands Vattenråd, Borg-
holms kommun, Borgholm Energi. 

 Redogörelse för bolagens ekonomi, som redogjord för bolagens styrelse i ju-
ni.  

Beslut skickas till 
Borgholm Energi AB för kännedom 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 168   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 168 Dnr 2021/105 052 KS 
 
Diskussionspunkt: Upphandling byggentreprenad Särskilt boende Ek-
backa 80 platser 

Ärendebeskrivning 
Kommunens arbete med upphandling av byggentreprenad pågår. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott har bjudit ekonomichefen och fastighetsstrategen för att diskute-
ra den pågående processen. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen och fastighetsstrategen föredrar ärendet. 

______________
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