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§ 112 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, tillforordnade kommunchefen 

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

Dagens sammanträde 
Tillförordnade kommunchefen informerar kommunstyrelsens om bland annat: 

 Den senaste veckan har nio fall av COVID-19 registrerats i kommunen. Smitt-
spridningen ökar i landet. 

 Det är drygt 72 % som är fullvaccinerade mot COVID-19 i Borgholms kommun. 
 Kommunens ledningsgrupp har beslutat att kommunen kommer fortsätta tillåta 

och uppmuntra till distansarbete för sina anställda i de fall det fungerar. Det är 
upp till de närmaste cheferna att besluta om enskilda fall. Detta beslut gäller till 
och med 2021-09-30.  

 Under sommaren har flera har företag som registrerade i kommunen rapporterat 
rekordnivåer i antalet kunder.  

 Kommunens verksamheter har generellt fungerat bra under sommaren. De väk-
tare som kommunen anlitat för att agera värdar har fungerat väl och använts för 
att minska riskerna för att smittspridning skulle uppstå. Kommunledningsförvalt-
ningens gata/park-verksamhet har haft ett stort tryck under sommaren, fram-
förallt angående sophantering.  

 Kommunen har fått många samtal under sommaren från personer som lämnat 
synpunkter. Dessa har handlat om verksamheter och fastigheter som kommu-
nen är ansvarig för, men inte uteslutande. Särskilt har personer lämnat synpunk-
ter på hur individer har parkerat och hanterat sina sopor längs kommunens kust-
sträckor. 

 Markarbetet för nya Åkerboskolan har inletts i Löttorp.  
 Utvärdering av anbud angående upphandlingen om byggnadsentreprenör Sär-

skilda boendet Ekbacka pågår.  
 Borgholms slott besöksantal har ökat med 43 % jämfört med 2019. Inkomsterna 

för Borgholms slott har totalt ökat med 45 % jämfört med 2019 och butiken har 
ökat sina inkomster med 87 %.  

 Det pågår ett arbete med detaljplan för yttrehamnen i Borgholm. Det har kommit 
in åsikter från båtklubben i Borgholm. Kommunen ska ha ett möte med båtklub-
ben 14 september.  Kommunen ser på lösningar för att göra båtklubben nöjd. 

 Rekryteringar pågår för att tillsätta flera tjänster, bland annat miljöchef, planarki-
tekt och flera tjänster på HR-avdelningen. 

 Näringslivet har larmat om personalbrist inom restaurangbranschen i Borgholm.  
Troligen är detta en effekt av att skolan börjat igen medan säsongen inte helt är 
över än. 

______________
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§ 113 Dnr 2021/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning juli 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter juli. 

 Resultatet för kommunen är +45,5 miljoner kronor. (Årsprognos +42,3 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +35,3 miljoner kronor. (Årsprognos 
+27,1 miljoner kronor) 

 Likvida medel 65,2 miljoner kronor. (Årsprognos 44,6 miljoner kronor)  
 Investeringar 30,1 miljoner kronor. (Årsprognos 62,4 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-19. 

Budgetuppföljning för kommunen juli 2021.  

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

Kommunstyrelse:  

 Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår. 

 Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 
2022 och framåt beroende på när avtal löper ut. 

 Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som på-
verkar resultatet negativt. 

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

 Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt 
upphandlade mattransporter har ökat. 

Utbildningsnämnd:  

Förberedelser pågår utifrån kommande hösts barn och elevantal och i de fall det 
har skett förändringar i organisationen. Detta kan leda till anpassningar i verksam-
heten. 
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Socialnämnd: 

De flesta av verksamheterna prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för 
perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-
dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckla 
digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar. 

Det finns en överhängande risk att verksamheternas påverkan av Covid-19 kom-
mer att påverka även kostnadsutvecklingen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för julis budgetuppföljning för kommunstyrelsens och kommu-
nens verksamheter. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 114 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155. 

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. 
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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.  

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 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 115 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 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166.  

att  kommunstyrelsen vidare föreslår att fullmäktige inom ett halvår får en redo-
visning från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet av 
äldrekonsulent, och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebe-
slut 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156 föreslår kommunstyrelsen att 
förslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare 
uppdrag till kommunstyrelsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156. 
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-

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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.”   

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 tjänstens arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
beslut med följande tillägg: 

att kommunstyrelsen vidare föreslår att fullmäktige inom ett halvår får en redovisning 
från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet av äldrekonsulent, 
och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall Marwin Johanssons förslag till beslut.  

Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Marwin 
Johanssons tilläggsyrkande som huvudförslag. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157 förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157. 

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 
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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 
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. 

Borgholms kommun har en fungerande modell för kontinuerlig kontakt mellan läka-
re och kommunens vård- och omsorgstagare. Organisationsformen är för Borg-
holms kommuns del av underordnad betydelse. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott 
förslag till beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 158 föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna utvärderingen av kommunens arbete med coronapandemin första halvå-
ret 2020  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 158. 

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. 
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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. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar kommunens personal för de enorma insatser under pandemin 
hitintills. 

Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

______________
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§ 118 Dnr 2020/160 106 KS 
 
Enkätundersökning av delårsboende - rapportering och åtgärder 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 159 föreslår kommunstyrelsen att 
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att prioritera åtgärder av betydelse för 
deltidsboendes intresse av att bosätta sig permanent i kommunen i kommunika-
tionsarbetet, samt vidta åtgärder inom budgetram i samma syfte samt att ge kom-
munledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare åtgärder med 
budgetpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 159. 

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.  

14



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 118   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Marwin Johansson (KD), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud 
(M), Lars Ljung (S), Erik Arvidsson (SD), Torbjörn Johansson (FÖL) och Sara Kånå-
hols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160 föreslår kommunstyrelse förslå 
kommunfullmäktige att området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena 
Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhets-
område för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160. 
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). 
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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 
närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vattenskyddsområdet i Rälla. I 
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. 

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller 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), spillvatten (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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Borgholms Energi för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 120 Dnr 2021/101 002 KS 
 
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 165 föreslår kommunstyrelen att 
revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 165. 

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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Berörda förtroendevalda och tjänstepersoner 
______________
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§ 121 Dnr 2021/35 009 KS 
 
Trygghetsmätningen 2020 och medborgarlöften 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  anta följande medborgarlöften 2021-2022: 

 Borgholms kommuns och Polisens gemensamma löften till dig som kommu-
ninvånare: 

 Bedrägerier 
 Vi ska verka för att informera, utbilda och i övrigt kommunicera problem med 

bedrägerier. Särskilt fokus ska läggas på bedrägerier som drabbar äldre.  
 
 Tidig alkoholdebut 
 Vi ska arbeta aktivt med ungdomar och föräldrar i syfte att senarelägga alko-

holdebuten. Tidig alkoholdebut ökar även risken för ungdomar att hamna i 
brottslighet eller missbruk senare i livet. 

 
 Viltolyckor 
 Vi ska genomföra kampanjer som uppmärksammar det stora antal viltolyckor 

som sker i kommunen i syfte att minska dessa. En del i arbetet blir åtgärder 
för att sänka farten.  

 
 Relationsbrott 
 Vi ska arbeta aktivt för att upptäcka och förebygga brott som begås i hemmet 

mellan närstående. Dessa brott sker ofta i det fördolda och förekommer i alla 
åldrar.  

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun och Polismyndigheten har undertecknat ett samverkansavtal, 
som syftar till att utifrån den lokala problembilden förebygga brott och öka trygghe-
ten för de som bor, vistas och verkar inom kommunen. Ett led i arbetet är att ge-
mensamt ta fram medborgarlöften baserade på den lokala problembilden. 

Beslutsunderlag 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 Medborgarlöften – möte med 
polisen 

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26 § 38 Medborgarlöften 2010-2020; medver-
kan av kommunpolis och BRÅ-representant 
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Bedömning 
Borgholms kommun är en av landets tryggaste kommuner enligt den nationella 
trygghetsundersökning som genomfördes under 2020. Förändringen sedan tidigare 
undersökningar är inte stor. Kommuninvånarna har länge rankat sin kommun som 
trygg.  

Trots detta är det viktigt att vara aktiv i det brottsförebyggande arbetet. Utan ett ak-
tivt arbete minskar känslan av trygghet. Den medborgardialog som genomfördes 
under hösten 2020 visar vilka områden medborgarna önskar att kommunen och 
polisen engagerar sig mera i. Tillsammans med statistik över vilka problemområ-
den Borgholms kommun sticker ut i har fyra områden lämpliga för förnyade med-
borgarlöften tagits fram. Dessa är:  

Bedrägerier 

Bedrägerier är ett växande problem som kan motverkas genom information och ut-
bildning. Genom att satsa på att kommunicera problembilden och försöka ligga i 
fas med utövarna kan vi stötta våra medborgare, och särskilt våra äldre medborga-
re som är de vanligaste brottsoffren i denna kategori. 

Tidig alkoholdebut 

Genom ett aktivt arbete mot ungdomar i syfte att senarelägga alkoholdebuten upp-
nås många positiva effekter. Tidig alkoholdebut korrelerar med andra negativa fak-
torer hos ungdomar som skadegörelse, droger och annan brottslighet. Jämfört med 
andra kommuner uppger ungdomarna i Borgholm en tidigare alkoholdebut än i 
merparten närliggande kommuner.  

Viltolyckor 

Borgholms kommun toppar relativt sett kommunlistan vad gäller viltolyckor. Genom 
information om problemen och fokus på hastigheten på våra vägar borde det gå att 
minska viltolyckorna. 

Relationsbrott 

Våld i nära relationer, oftast i hemmet, förekommer i alla åldersgrupper. Eftersom 
det sällan anmäls krävs ett aktivt arbete hos bland annat socialtjänsten och skolan 
för att hitta dessa brott. Fokus på frågan bör ge resultat.  

Konsekvensanalys 
I enlighet med samverkansavtalet mellan kommunen och polisen gavs medborgar-
löften för perioden 2019-2020. Dessa löften har givit resultat och det är därför tid att 
avge nya löften som utökar såväl kommunens som polisens fokusområden.  

Medborgarlöftena för åren 2019-2020 omfattade grannsamverkan, trygghetsvand-
ringar, trafik och ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak). De två senare åter-
finns i mera preciserad form i de nu föreslagna medborgarlöftena. Man kan se det 
som att arbetet hittills har visat var det kan finnas anledning att avsätta extra resur-
ser.  
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Under perioden har det arbetats aktivt med grannsamverkan och det arbetet kom-
mer att fortsätta. Nya områden som anammar arbetssättet tillkommer regelbundet.  

Trygghetsvandringar har genomförts i Borgholm. Jämfört med andra kommuner kan 
man konstatera att Borgholm relativt sett upplevs som tryggt. Önskemål finns dock 
alltid om bättre eller utökad gatubelysning, även utanför tätorterna. Trygghetsvand-
ringar är något som bör genomföras regelbundet, men samtidigt inte för ofta. 

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklaren 
Polisen Öland 
______________
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§ 122 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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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

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 

2021.1669 I Sveriges kommuner och regioners 
Sammanträdesplan 2022

Jonatan Wassberg

2021-06-18 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

KS 2021/137-006 KS meddelande MEDDELANDE

Sammanträdesdatum och tider 2022

2021.1670 I Begäran om kompletterade uppgifter Växjö FR 
2466-21 Aktbil 2

Jonatan Wassberg

2021-06-18 Förvaltningsrätten i Växjö

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1671 I Inlämnad överklagan (Växjö FR 2466-21 Aktbil 
1_2) av hela kommunfullmäktigesammanträdet 
2021-05-17 till Förvaltningsrätten i Växjö, lämnad 
till Borgholms kommun på begäran

Jonatan Wassberg

2021-06-18 Förvaltningsrätten i Växjö

      KS meddelande ÖVERKLAGANDE

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

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-08-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2021-06-13 - 2021-08-13

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Aktuella

Visas ej

Sidan  1 av 5
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      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

2021.1706 I Förlikningsavtal mellan Borgholms kommun och  
Protector Försäkring Sverige, filial av Protector 
Forsikring ASA Norge

Jonatan Wassberg

2021-06-22  Protector Försäkring Sverige

KS 2021/135-291 KS meddelande AVTAL

Åkerboskolan - Försäkringsärende

2021.1710 I Svar till konkurrensverket om gymenkät Magdalena Widell

2021-06-23

      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Sidan  2 av 5
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2021.1711 I Kallelse och underlag till årsstämma 2021-07-20 
18:30 Sjöstugans cafe 

Magdalena Widell

2021-06-23 Sjöstugans samfällighetsförening 

KS 2021/4-423 KS meddelande KALLELSE

Markfrågor 2021

2021.1712 I Kallelse till årsmöte för Övra och Nedra Sandby 
vägsamfällighet 2021-07-25 kl 10:00

Magdalena Widell

2021-06-23 Övra och Nedra Sandby vägsamfällighet

KS 2021/4-423 KS meddelande KALLELSE

Markfrågor 2021

2021.1713 I Kallelse till årsmöte för Fridhemsvägens 
samfällighetsförening 2021-07-10 13:00

Magdalena Widell

2021-06-23 Fridhemsvägens samfällighetsförening

KS 2021/4-423 KS meddelande KALLELSE

Markfrågor 2021

2021.1727 I Meddelande om att Borgholms kommun valts ut 
som deltagare i utvecklingsprojektet Effektivare 
kommun som SKR tillsammans med RKA 
kommer att driva från hösten 2021 till årsskiftet 
2022-2023

Jonatan Wassberg

2021-06-28 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

KS 2021/119-011 KS meddelande
Skickad av Gunnar.Gidenstam@skr.se

E-POST

Sveriges kommuner och regioners 
utvecklingsprojekt Effektivtet 2021-2022

2021.1728 U Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal
Avtal mellan Borgholms kommun och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet

Johanna Alfredson

2021-06-28 Sveriges Kommunalarbetareförbund (Kommunal)

KS 2021/12-020 KS meddelande AVTAL

Information från HR

2021.1733 I Protokoll 2021-06--18 Kommunförbundet Magdalena Widell

2021-06-28 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1758 I Mötesanteckningar revisionsår 2020 Jonatan Wassberg

2021-07-01 PwC

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1759 I Mötesanteckningar revisionsår 2019 Jonatan Wassberg

2021-07-01 PwC

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1760 I Mötesanteckningar revisionsår 2018 Jonatan Wassberg

Sidan  3 av 5
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2021-07-01 PwC

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1761 I Mötesanteckningar revisionsår 2017 Jonatan Wassberg

2021-07-01 PwC

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1764 I Brev till kommunalrådet för kännedom - Upprop 
Djupvik, Hur ska Djupvik se ut i framtiden

Jonatan Wassberg

2021-06-30 Upprop Djupvil

      KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

2021.1768 I A381 268-2021 Lokala trafikföreskrifter Borgholm  
docx

Jonatan Wassberg

2021-07-01 Polismyndigheten Borgholm - Trafik

KS 2021/5-002 KS meddelande REMISSVAR

Lokala trafikföreskrifter 

2021.1771 I Ny publikation om rengöring av vattenledningar 
och reservoarer (P115)

Jonatan Wassberg

2021-07-02 Svenskt Vatten

      KS meddelande RAPPORT

2021.1773 I Remiss - Redovisning av RU Avfallskoder för 
litium-jonbatterier samt klassning av alkalis 
7034687_1_1

Jonatan Wassberg

2021-06-30 Naturvårdsverket 

      KS meddelande REMISS

2021.1774 I Meddelande från SKR om Förbundsavgiften 2022 Jonatan Wassberg

2021-06-21 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

      KS meddelande MEDDELANDE

2021.1778 I Remiss av Artskyddsutredningens betänkande 
SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt 
gemensamma ansvar

Jonatan Wassberg

2021-06-29

      KS meddelande
https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-
utredningar/2021/06/skydd-av-arter---vart-
gemensamma-ansvar/

REMISS
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.1802 I Tjänsteanteckning om att avsluta ärendet utan 
ytterligare åtgärder  

Magdalena Widell

2021-07-07 Länsstyrelsen 

KS 2021/109-311 KS meddelande MEDDELANDE

Förslag om nya lokala trafikföreskrifter gällande 
parkerings
förbud på enskilda vägar vid Böda och Byerum i 
Borgholms 
kommun 

2021.1806 I Kallelse till årsmöte för Munketorps vägförening 
lördag 2021-07-31 kl 13 i hembyggdsgården 

Magdalena Widell

2021-07-08 Munketorps vägförening

KS 2021/4-423 KS meddelande KALLELSE

Markfrågor 2021

2021.1826 I Protokoll från årsmöte för Fridhemsvägens 
samfällighetsförening 2021-07-10

Magdalena Widell

2021-07-19 Fridhemsvägens samfällighetsförening

KS 2021/4-423 KS meddelande PROTOKOLL

Markfrågor 2021

2021.1835 I E-post till KSO om störningar vid Triangeln samt 
svar från KSO om att kommunens väktare 
kommer att bevaka området 

Magdalena Widell

2021-07-23 Pia Olsson

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1836 I Skrivelse med synpunkter kring sjöstugans 
badplats, överlämnat till Gata-parkchef

Magdalena Widell

2021-07-23 Ylva Sundholm 

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1837 I Skrivelse med synpunkter om Padelbanan i 
Södvik

Magdalena Widell

2021-07-23 Ruth Arvidsson 

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1931 I Begäran om uppgradering av Kalmar C_klass 2-
station Trafikverket

Jonatan Wassberg

2021-08-09 Kalmar kommun

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1933 I E-postmeddelande - Nominera till Ölands 
Vattenråds vattenpris! 

Jonatan Wassberg

2021-08-11 Ölands Vattenråd

      KS meddelande E-POST
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2021-08-18

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-08-24

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.1714 Swedish match- Ansökan tillstyrks under perioden 
2021-08-03-2021-08-09

Anders Magnusson 
§45/2021

2021-06-23 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1721 Inas mode- Tillstyrkt ansökan för gatupratare för 
perioden 2021-06-04-2022-06-03

Anders Magnusson 
§47/2021

2021-06-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1722 Pingskyrkan - tillstyrkt ansökan för sång och 
musikstund  i Södvik 2021-07-04, -11, -18, -25 -2021
-08-01, -08  

Anders Magnusson 
§48/2021

2021-06-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1723 Medconnectis AB- Ingen erinran mot ansökan 
gällande mobiltcafe 2021-07-01-2021-10-01

Anders Magnusson 
§49/2021

2021-06-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1724 Hallway- Tillstyrkt ansökan för gatupratare för 
perioden 2021-06-04-2022-06-03

Anders Magnusson 
§50/2021

2021-06-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1725 Grönhags camping- Ansökan tillstyrks under 
perioden 2021-06-28-2021-08-29
Under förutsättning att hos byggenheten söka ett 
tidsbegränsat bygglov innan uppställning som krävs 
för åtgärden

Anders Magnusson 
§46/2021

2021-06-24 Anders Magnusson
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Ärendenummer Ärendemening Kategori
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KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1726 Restaurang Sinus- ingen erinran mot ansökan för 
uteservering på stranden i Köpingsvik 2021-06-23--
2021-08-31. 

Anders Magnusson 
§51/2021

2021-06-24 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1807 Vackra ting- Tillstyrkt ansökan för gatupratare under 
perioden 2021-06-18-2022-06-17

Anders Magnusson 
§52/2021

2021-07-08 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1819 Delegationsbeslut -  att  godkänna att Löttorps 
Vägförening placerar ut två trafikhinder på 
Ranstadsvägen 6 och 8.

Ilko Corkovic §12/2021

2021-07-14 Ilko Corkovic

KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

2021.1839 Borgholms cityförening - ingen erinran om ansökan 
loppis  fredagar under sommaren-hösten 2021

Anders Magnusson 
§54/2021

2021-07-21 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1840 China resturangen-  Ansökan tillstyrks 2019-06-11--
2019-10-10 vad gäller begärt område för 
uteserveringen. 
området som får ianspråktas för uteservering är i 
enlighet  med ansökan för bord och stolar på 
trottoaren max 1,3 m  ut från husvägg och utmed 
den del av fastigheten som  disponeras av 
verksamheten.

Anders Magnusson 
§53/2021

2021-07-21 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1841 Yttrande över ansökan om allmän sammankomst; 
Sverigedemokraterna Borgholms och Löttorps torg, 
2021-07-23-2021-09-30 samtliga fredagar lördagar 
samt Söndagar.

Anders Magnusson 
§55/2021

2021-07-15 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1842 Fröjd för ögat-  Tillstyrk ansökan om varuexponering  
Byxelkroks hamn  2021-07-15-2021-10-09

Anders Magnusson 
§56/2021

2021-07-15 Yttrande Anders Magnusson
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KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1843 Aro Group AB--  Tillstyrk ansökan om 
varuexponering, Sjöbod nr 4, Byxelkroks hamn, 
2021-06-26--2021-08-15.

Anders Magnusson 
§57/2021

2021-06-28 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1844 Christina Fröman Isaksson- Ingen erinran mot 
ansökan gällande försäljning och signering av 
egenutgiven bok Borgholm, Bäckmanska parken 
2021-07-10 kl. 09.00-12.00
Och Byxelkrok, Neptunivägen 2021-07-19 kl. 10.00-
16.00

Anders Magnusson 
§58/2021

2021-06-28 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1845 Sandviks fisk och hamnkök-  ansökan för 
uteservering tillstyrks under perioden 2021-06-13--
2021-10-31 
9,0 m *10,0 m samt 8,0 m*4,0 m.

Anders Magnusson 
§59/2021

2021-06-28 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2021.1846 Öland kust till kust intresseeförening- Ingen erinran 
mot sommarmarknad Sandviks hamn Löttorp 2021-
07-21 10-16

Anders Magnusson 
§60/2021

2021-07-15 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1847 Högby IF -tillstyrkt ansökan om marknad i Löttorp 
2021-08-10

Anders Magnusson 
§61/2021

2021-07-15 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1848 Diggiloo- Tillstyrkt ansökan Idrottsplatsen 
Borgholm2017-08-05  scenen byggs 2017-08-04  

Anders Magnusson 
§62/2021

2021-07-07 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1849 Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan  Start 
och Mål Torget i Löttorp 2021-08-07, kl 10.00-22.00, 
start kl 14.00 

Anders Magnusson 
§64/2021

2021-07-07 Yttrande Anders Magnusson

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

2021.1850 Byxelkroks AIK marknad - tillstyrkt ansökan om 
offentlig tillställning 2020-07-24-2020-07-26 marknad

Anders Magnusson 
§63/2021

2021-07-07 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1851 Viktorialoppet-- ingen erinran mot ansökan om 
löpartävling 2021-07-15 kl. 15.00-23.00.

Anders Magnusson 
§65/2021

2021-06-28 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1852 Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan för utställning 
av veteranfordon  Kaj Wieståls Park  Badhusparken 
Onsdagar 2021-07-21 -- 2021-08-18, kl. 18.00-21.00

Anders Magnusson 
§66/2021

2021-06-23 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1877 Borgholms slott- Ingen erinran mot ansökan av 
uppställning av skylt 2021-07-10-2021-12-31, 2022-
04-01--2022-12-31, 2023-04-01--2023-12-31.

Jens Odevall §3/2021

2021-07-28 Yttrande Jens Odevall

KS 2021/6-002 Begagnade av allmän plats KC

Jens Odevall

2021.1921 Delegationsbeslut om att föreskrift om 
eldningsförbud upphör att gälla

Jens Odevall §4/2021

2021-08-04 Jens Odevall

KS 2021/2-002 Delegation KC KC

Jens Odevall
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