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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 kommunstyrelsen om bland annat:


















Justerandes sign

Kommunen har satt ihop en arbetsgrupp för att verkställa fullmäktiges beslut om
att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag. Denna arbetar med en finansplan och
budget, samt med att lösa ut vissa fastighetsaffärer som gjorts mellan kommunen och Borgholm Energi AB.
Arbetet med inlösningen av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB pågår.
Bolaget KPMG har anlitats för att vara behjälplig under arbetet.
Detaljplanen Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 har godkänts av mark- och miljödomstolen efter den överklagats. Den domen kan komma att överklagas.
Detaljplanen för del av Stora Rör som är under arbete har godkänts för granskning av miljö- och byggnadsnämnden.
Detaljplanen för Rosenfors som är under arbete förväntas vara klar för granskning i november.
Arbetet med översiktsplanen fortgår i tre delar. Den första delen, kallat utvecklingsstrategin kommer presenteras förkommunstyrelsen i höst, sedan kommer
arbetet fortsätta med mark- och vattenanvändning, följt av planeringsförutsättningar.
Lokalerna för gamla Ölandslego (fastigheten Hammaren 9) är klara för slutstädning, vilket kommer att vara genomfört inom några veckor. När lokalerna är iordningställda kommer kommunen kunna öppna sitt planerade Återbruk, samt en
butikverksamhet driven av arbetsmarknadsenheten; kommunen ska ha dialog
med RIA och Rödakorset om fortsatt arbete. Verksamhetsplaneringen kommer
fastställas av socialnämnden. Kommunen kommer också kunna öppna en fritidsbank i Liljas gamla lokaler (fastigheten Törnrosen 15).
Kommunen genomför en förstudie av utvecklingar av Gärdsösa skolas fastigheter.
Mark- och dagvattenarbetet pågår för nya Åkerboskolan.
Statens servicecenter ska öppna ett flexikontor i Borgholm, som kommer vara
bemannat två till tre gånger i veckan. Kommunen arbetar med huvudförslaget att
placera kontoreret i anslutning med kommunens servicecenter i stadshuset.
Kontoret kan troligen öppna i september 2022.
Kommunledningsförvaltningen kommer inom kort presentera ett förslag på att
köpa Folkets hus fastigheter (Törnrosen 2, 8 och 9) i kvarteret Törnsrosen.
Kommunen deltar i Sveriges kommuner och regioners projekt Effektivare kommuner.
Smittoläget, gällande COVID-19, har minskat i länet. 82,7% är fullvaccinerade
och 88,7 % har fått en dos. 12-15 åringar vaccineras med start 11 oktober. Statens restriktioner och de flesta restriktioner försvinner 29 september.
Utdragsbestyrkande
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Krisorganisationen ses över med anledning av hur kommunen faktiskt arbetar
under COVID-19-pandemin. Organisationen behöver vara mer situationsanpassad.
Medborgarna har fått möjlighet att svara på en enkät om pandemin. Kommunledningsförvaltningen kommer att presentera en handlingsplan för kommunstyrelsens arbetsutskott inom kort.
Medarbetarna har fått möjlighet att svara på en enkät om pandemin. Många har
uttryckt en trötthet och stress. Kommunen kommer behöva diskutera hur man
ska kunna stötta personalen.
Kommunen testar nu ”pulsmätningar” som kan beskrivas som mini medarbetarenkäter. Dessa genomförs varannan vecka.
Kommunen arbetar med handlings- och aktivitetsplan för ”sunt arbetsliv”.
Kommunledningsförvaltningen kommer inom kort presentera förslag på revideringar i befintliga riktlinjer/ nya riktlinjer för distansarbete.
Kommunen håller på att rekrytera en teknisk chef för den nya Tekniska avdelningen.
Kommunledningsförvaltningen kommer inom kort presentera förslag på en mindre organisationsjustering av kommunledningsförvaltningen.

______________
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§ 124

Information om kommunens internkontroll
Ärendebeskrivning
Ordförande har bett kommunens ekonomichef redogöra för kommunstyrelsens hur
kommunens internkontrollprocess är.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen redogör för kommunens internkontrollprocess. Följande är en förenklad summering av kommunenen internkontrollprocess:
Interkontrollen utgår från beslutat reglemente och riktlinjer för intern kontroll. En
övergripande intern kontrollplan beslutas i årsplan med budget och följs upp i
delårsbokslut och årsbokslut. Efter året utvärderas föregående års intern kontrollplan. En intern arbetsgrupp med representanter från respektive förvaltning samt
ekonomi och HR-avdelningen tar fram en bruttolista på risker. Arbetsgruppen värderar riskerna och tar fram förslag på vilka risker som ska vara med i planen.
Utbildningsnämnden och socialnämnden har utöver den övergripande intern kontrollplanen ett systematiskt kvalitetsarbete som respektive nämnd ansvarar för. Det
systematiska kvalitetsarbetet i respektive nämnd ska komplettera den övergripande
intern kontrollplanen.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/23 041 KS

Budgetuppföljning och preliminärt delårsbokslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen arbetar med 2021 års delårbokslut. Det färdiga delårsbokslutet kan
presenteras för kommunstyrelsen i oktober.
Beslutsunderlag
Preliminärt delarsbokslut 2021 för kommunen, 2021-09-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 187.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen och controller redogör för kommunens preliminära delårresultat. Effekter av det nya allmännyttiga bostadsbolaget framgår inte av delårsbokslutets prognos.
______________

Justerandes sign
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§ 126

Svenskt näringslivs företagsklimat 2021 enkätreslutat och ranking
Ärendebeskrivning
Varje år rankar Svenskt Näringsliv det lokala företagsklimatet på kommunal nivå.
Det angivna syftet är att lyfta fram var i Sverige det är lättast att driva företag.
Kommunen har tagit del av 2021 års ranking.
Beslutsunderlag
Företagsklimatet i Borgholms kommun 2021 – enkätpresentation, 2021-09-22.
Ranking lokalt företagsklimat Kalmar län 2021, 2021-09-22.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för Svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat
2021. Borgholms kommun har i årets ranking hamnat på plats 136, vilket är en klättring med 66 platser på ett år, och 125 platser på två år.
Ordförande redogör för Svenskt näringsliv har genomfört sin studie och hur olika variabler har viktats.
Ordförande vill tacka kommunens tjänstepersoner, förtroendevalda, företagare, näringslivsrådet och samtliga medarbetare för ett gott arbete.
______________
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Dnr 2021/114 140 KS

Näringslivsutskottets redovisning av kommunens stöd för nyföretagare
och för företag att växa sommaren 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen till exempel genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till
Borgholms kommun.
Senaste redovisningen av kommunens löpande arbete med företagsbesök sommaren lämnades kommunstyrelsen 2021-05-2 § 64.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskott 2021-09-07 §
184 lämnade redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 184.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för näringslivsutskottets redovisning.
______________
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Dnr 2020/233 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP)- Förslag att kommunen ska söka erforderligt
tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att
kunna beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott
och förebygga brottslighet på torget i Borgholm.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har inkommit med en motion i syfte att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte
att kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. Motionen
behandlades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 7. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 § 85 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt
tillstånd för att bed-riva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att
kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 § 85.
Motionen.
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09.
Bedömning
Tillstånd till kameraövervakning ska sökas i enlighet med kamerabevakningslagen
(2018:1200). Enligt kamerabevakningslagen ska även EU:s dataskyddsförordning
och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt föreskrifter till denna lag beaktas vid ansökan om kameraövervakning. Dataskyddsförordningen avser att skydda den personliga integriteten. Skyddet för den personliga integriteten beträffande ansiktsigenkänning är mycket högt.
För barn är skyddet ännu högre än för vuxna.
För att kunna göra en ansökan krävs omfattande teknisk information om den utrustning som ska användas, inklusive hur den sparade filmen lagras, vilket ger en
uppskattad kostnad av minst 100 000 kronor. För en kommun som ska göra en ny
personuppgiftsbehandling som omfattar känsliga personuppgifter, dit film där ansikten kan identifieras räknas, krävs först en utredning som styrker att värdet av behandlingen väger tyngre än den personliga integriteten. Att göra en sådan utredJusterandes sign
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ning kostar inklusive konsultkostnader minst 150 000 kronor. Utredningen ska godkännas av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsinspektionen). Det
medför att redan att göra en ansökan kostar mera än de objekt som hittills varit
drabbade av skadegörelse på torget.
Att få tillstånd till kameraövervakning av torget, en plats där många människor inklusive barn vistas, är knappast möjligt. Två bränder som orsakat skador för 20
000-30 000 kronor ska ställas mot att kommuner fått vite upp till 500 000 kronor för
kränkning av personlig integritet med ansiktsigenkänning av minderårig. Det skulle
möjligen gå att få tillstånd till övervakning av utsatta objekt om kameran endast
fångade objektet under den kortare tid som objektet finns på torget. Inte heller det
är sannolikt givet värdet av skadegörelsen samt att det hittills bara inträffat två
gånger.
Konsekvensanalys
Även om det mot förmodan skulle gå att få tillstånd för begränsad kameraövervakning av enskilda objekt på torget under vissa tider skulle kostnaderna inte motsvara
nyttan givet de krav som ställs.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M) och Staffan Larsson (C) 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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Dnr 2020/53 109 KS

Motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) utveckling Köpingsvik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera
Soldalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planprioritering.
att

starta en utredning om framtida nyttjande av Soldalens byggnader och tomtytor.

att

utreda om delar av den gamla delen av Köpings skola kan iordningställas
och nyttjas som kontorslokaler.

att

undersöka möjligheterna att flytta lämplig kommunal verksamhet till Köpingsvik.

Härutöver föreslås kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommunfullmäktige 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 nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor.

att

upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål.

att

uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verksamhet till Köpingsvik.

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingarna och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av
ärendet.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93 la informationen till handlingarna.
Positivt planbesked för fastigheten Solberga 5:3 gavs 2018-01-25. Detaljplanen
finns med i den av kommunstyrselsen beslutade planprioriteringen för uppstart under 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 194 föreslår kommunstyrelsen att
utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera Soldalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planprioritering;
att starta en utredning om framtida nyttjande av Soldalens byggnader och tomtytor;
att utreda om delar av den gamla delen av Köpings skola kan iordningställas och
nyttjas som kontorslokaler; och att undersöka möjligheterna att flytta lämplig kommunal verksamhet till Köpingsvik. Utöver ovanstående föreslås kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09.
Motionen.
Bedömning
Intill fastigheten Solberga 5:3, där markägaren önskar utreda möjligheten att planlägga för verksamheter samt bostäder och för vilken beviljat planbesked finns, äger
kommunen fastigheterna Solberga 5:11 (Soldalen) samt Tings Ene 1:14. Sammantaget pågår det därmed ett flertal påtagliga förändringar i centrala Köpingsvik
som föranleder ett behov av planläggning.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är rationellt att genomföra planläggningen i ett större sammanhang vilket också kan ge samordningsvinster. Eftersom
flera olika intressenter skulle ingå i ett sådant detaljplanearbete bör det drivas som
en kommunalt driven detaljplan där planavgifter tas ut i bygglovsskedet.
Ett lämpligt framtida nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor utreds lämpligen
inför samt i detaljplanearbetet. Inledningsvis behöver en teknisk besiktning av Soldalen genomföras för att utreda eventuell möjlig framtida användning av befintliga
lokaler. Detta har kommunledningsförvaltningen skjutit på beroende av pandemin.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har mandat att utfärda planuppdrag, men planprioriteringen beslutas i två gånger per år i kommunstyrelsen. I beslut om prioritering
Justerandes sign
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ska kommunens samtliga detaljplaneprojekt viktas mot varandra. Kommunen kan
bara driva ett visst antal detaljplaner parallellt utifrån tillgängliga resurser vilket innebär att om en detaljplan prioriteras upp kan en annan behöva prioriteras ned.
Det åligger därmed kommunstyrelsen att vid nästa planprioritering ta ställning till
hur ett planarbete i Köpingsvik ska prioriteras.
Angående kontorslokaler i Köpings skola betalar idag utbildningsförvaltningen internhyra för samtliga kvm som finns på Köping skola. Det finns idag inget utlåtande
från utbildningsförvaltningen att minska antalet kvadratmeter. Vidare finns det även
en allmän syn och rekommendation att enbart personal inom utbildning vistas i
skolmiljöer.
Kommunledningsförvaltningen ser löpande över behovet av lokaler för att uppnå
ett effektivt nyttjande av befintliga lokaler. I detta ingår även att lokalisera verksamhet dit det är som mest lämpligt.
Konsekvensanalys
En detaljplan som omfattar ett större område kring Soldalen kräver ett planuppdrag
från kommunstyrelsens arbetsutskott i vilket planuppdraget för Solberga 5:3 samt
eventuellt Svenska kyrkans mark lyfts in. Hur ett sådant planuppdrag ska prioriteras
är kommunstyrelsens beslut att fatta i och med nästa planprioritering.
Kommunledningsförvaltningen ska genomföra en teknisk besiktning av Soldalen när
omständigheterna beaktat pandemin så tillåter.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaternas motion om utveckling Köpingsvik från januari 2020 behandlades på
KS 210928. Motionens intentioner är i förslag till beslut uppfyllt. Vi hade därmed
hellre sett att motionen bifallits. Det som i huvudsak skiljer förslaget till beslut från
motionen är att-sats 3 inte tydligt säger att Köpings skolas gamla del ska utredas för
kontorsändamål. Vi yrkar bifall till förslag till beslut då vi anser att innehållet är viktigare än prestigen.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtchefen
Plansamordnaren
Fastighetschefen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/105 052 KS

Överlåtelseavtal angående entreprenadavtal om totalentreprenad om
lokalerna på del av Borgholm 11:42
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överlåtelseavtal angående entreprenadavtal om totalentreprenad
om uppförande av lokalerna på del av Borgholm 11:42 enligt förslag.
att

överlåtelseavtalet gäller förutsatt att beslut om godkännande av markanvisningsavtal samt hyresavtal, särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun,
kommunstyrelsebeslut § 166/2020 och beslut om att anta detaljplan Borgholm 11:42, 11:45 och del av 11:1 Ekbackaområdet, kommunfullmäktigebeslut § 58/2021, vinner laga kraft.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 166 beslutade att godkänna hyreskontrakt för del
av fastigheten Borgholm 11:42 med BJC Gläntan AB avseende särskilt boende på
fastigheten. Lokalerna som ingår i avtalet har inte byggt. I hyresavtalet står därför
att kommunen ska upphandla en entreprenör för projektering och uppförandet av
lokalerna. Kommunen har nu, såsom beställare, upphandlat och ingått ett avtal om
totalentreprenad genom vilket en entreprenör åtagit sig att utföra projektering och
uppförande av lokalerna motsvarande cirka 6400 kvadratmeter bruttoarea, markarbeten och till lokalerna hörande teknikbyggnad. Kommunen och entreprenören har
i entreprenadavtalet samt de tillhörande kontraktshandlingarna föreskrivits en rätt
för kommunen att överlåta entreprenadavtalet, inklusive samtliga kontraktshandlingar, till BJC.
Av hyreskontraktet framgår att kommunen efter tilldelningen ska överlåta entreprenadavtalet till BJC.
Kommunstyrelsens beslut § 166/2020 är överklagat och dom har inte meddelats.
Kommunfullmäktige beslut § 58/2021 är överklagat och dom har meddalats kommunen men klagande har inte inkommit med delgivningskvitto.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09.
Överlåtelseavtal angående entreprenadavtal om totalentreprenad om uppförande
av lokalerna på del av Borgholm 11:42.
Bedömning
Beslutet är i enlighet med redan godkänt avtal.
Justerandes sign
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Konsekvensanalys
Avtalet är en förutsättning för gilltigheten i redan upprättat avtal.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ordförande redogör för förslaget och förtydligar att förslaget ska innehålla att kommunfullmäktigebeslut § 58/2021 också ska ha vunnit laga kraft för att överlåtelseavtalet ska gälla.
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förslaget som redogjort av ordförande med tillägget att andra att-satsens ord ”avtalet” ersätts av ordet ”överlåtelseavtalet”.
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut med Staffan Larssons tillägg.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
BJC Gläntan AB
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/159 253 KS

Försäljning av fastigheten Stugan 80
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Nuvarande arrendator till fastigheten Stugan 80 har under längre tid önskat köpa
marken som de arrenderar av Borgholms kommun. Tillväxtenheten har föreslagit
en köpeskilling om 611 000 kronor som arrendatorn har godtagit.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 189 föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för
611 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 189.
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10.
Marknadsvärdering daterat 2019-12-06.
Kartillustration över Stugan 80.
Bedömning
Borgholms kommun lät i december 2019 utföra en marknadsvärdering hos Värderingsbyrån utav arrendetomterna på Sjöstugeudden. Efter värderingen genomfördes flera dialoger med representanter från Sjöstugeudden. Resultatet blev att
kommunen och Sjöstugeudden kom överens om att köpeskillingen skulle beräknas
till följande:
En grundavgift om 650 000 kronor som baseras på en tomtyta om 350 kvadratmeter. För ytor som överstiger 350 kvadratmeter betalar köparen en extra avgift om
1000 kronor per kvadratmeter och för ytor som understiger 350 kvadratmeter ska
köpeskillingen minskas med 1000 kronor per kvadratmeter. Blir tomten 450
kvadratmeter blir köpeskillingen 750 000 kronor. Blir tomten 250 kvadratmeter blir
således köpeskillingen 550 000 kronor.
Lägesmässigt bedömder tillväxtenheten Sjöstugan 80 vara jämförbar med de övriga arrendetomterna som står inför försäljning på Sjöstugeudden.
I detta fall handlar arrendet om en tomtstorlek om 311 kvadratmeter. Således prisbilden på 611 000 kronor.
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Konsekvensanalys
Stugan 80 är den sista arrendetomten som är kvar i området. Kommunens ambition
är att avsluta arrenderätt i området. Intäkten från försäljningen nyttjas till att förvärva
ny strategiskt viktig mark för kommunen.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtenheten
______________
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Dnr 2021/151 253 KS

Fastighetsförsäljning del av Knäppinge 7:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas enligt kartbilaga.
Ärendebeskrivning
2020-11-16 ansökte tillväxenheten, mark och exploatering om att utreda förhandsbesked för byggnation på kommunala fastigheten Knäppinge 7:1 i Alböke by.
Efter positivt förhandbesked 2021-01-28 för byggnation på Knäpppinge 7:1 lades
del av fastigheten ut för försäljning via fastighetsbyrån i Borgholm med utgångspris
195 000 kronor, budgivning slutade på 420 000 kronor.
Ytterliggare en del (del 2) av Knäppinge 7:1 kan säljas. Denna yta är för liten för att
styckas som egen fastighet därför ser tillväxenheten igen anledning kommunen att
behålla denna yta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 182 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 182.
Tjänsteskrivelsen, 2021-09-07.
Köpeavtal för del av Knäppinge 7:1, 2021-07-30.
Kartbilaga över del 2 av Knäppinge 7:1, 2021-09-03.
Bedömning
Fastigheten Knäppinge 7:1 lämpar sig väldigt väl för bostadsbebyggelse och det
finns ingen anledning till att kommunen skulle behålla marken ur strategiskt synpunkt. Kvarstående del av Knappinge 7:1 har inget värde för kommunen.
Konsekvensanalys
Försäljningen innebär en intäkt för tillväxtenheten - mark och exploatering för att vidare kunna utveckla kommunens markinnehav.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/153 009 KS

Svar på hemställan till Borgholms kommun att sluta använda Microsoft
Teams
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna hemställan utan åtgärd.
Ärendebeskrivning
I en skrivelse inkommen till kommunen 2021-09-05 har en invånare gjort en hemställan till kommunen att sluta använda Microsoft Teams eftersom det strider mot
EU:s regelverk om personuppgiftshantering att nyttja tjänster som kan lagra personuppgifter i USA-baserade molntjänster. Kommunstyrelsen som personuppgiftsansvarig måste besvara hemställan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 190 föreslår kommunstyrelsen att
lämna hemställan utan åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 190.
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09.
Hemställan om att Borgholms kommun snarast avvecklar sin användning av Microsoft Teams, 2021-09-05.
Bedömning
Borgholms kommun har gjort bedömningen att det går att använda amerikanska
leverantörer som kan lagra information i molntjänster. Dessa får dock inte användas till känsliga personuppgifter eller information som omfattas av någon form av
sekretess. För Microsoft Teams gäller därför att alla användare ansvarar för att
ingen känslig information delas i mediet. För möten där det finns risk att känslig information delas finns andra digitala möjligheter.
Konsekvensanalys
Frågan om förhållningssätt till amerikanska molntjänster diskuteras inför inköpet av
Microsofts 365-system, där bland annat Teams ingår. I den diskussionen konstaterades att det skulle få mycket långtgående konsekvenser för kommunens idag vedertagna arbetssätt att helt frångå sådana tjänster. Bland annat skulle vi inte kunna
nyttja merparten funktioner i moderna mobiltelefoner och plattor, och skolan skulle
inte kunna nyttja Google. Slutsatsen blev därför att nyttan klart överväger risken, så
länge känsliga personuppgifter inte hanteras i systemen.
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Det är fullt möjligt att köpa vissa delar av allt som ingår i Microsofts paket från leverantörer som endast nyttjar europeiska eller till och med svenska servrar eller molntjänster. Det gäller bland annat mötesfunktionerna i Microsoft Teams. Ser man till
helheten av tjänster kommunen nyttjar finns inte den möjligheten. Därför har en affärsmässigt bra lösning valts, då det inte bedömts som möjligt att helt välja bort
amerikanska molntjänster.
______________
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Dnr 2021/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan).
______________
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Jonatan Wassberg

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-09-28
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf
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Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.1772

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering enligt 1 § På Slottsskolans parkering i
Borgholm ( enligt kartbilaga ) får fordon parkeras.
Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där
det är förbjudet att stanna eller parkera enligt
trafikförordningen (1998:1276).
2 § Tillstånd erfordras. 0885 2021:41-2021-07-02

Helene Wertwein Haavikko
§20/2021

2021-07-02

2021:41

Helene Wertwein Haavikko

KS 2021/5-002

Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.1934

Tillfällig lokal trafikföreskrift Hantverkargatan Föreskrift-0885 2021 42-2021-08-10

2021-08-10
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§26/2021
Helene Wertwein Haavikko

Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.1981

Ölands vattenråd - ingen erinran gällande höstbål i Anders Magnusson
hamnarna Böda, Kårehamn , Stora Rör 2021-08-28 §67/2021

2021-08-25

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1987

Grävtillstånd-grävtillstånd rörand Grävning sker på
fastigheten Stora Rör 2:1>1.

Julia Hallstensson §16/2021

2021-08-26

20210042/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Magdalena Widell

2021.1988

Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Februarivägen 6

Julia Hallstensson §17/2021

2021-08-26

20210041/E.ON Energidistribution AB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.1989

Grävtillstånd-grävtillstånd gäller schaktning på
fastighet BYXLKROK 1:1.

Julia Hallstensson §18/2021

2021-08-26

20210037/E.ON Energidistribution AB

Julia Hallstensson
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Ansvarig
KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.1990

Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Skurkvarnsvägen Julia Hallstensson §19/2021
4

2021-08-26

20210045/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.1991

Grävtillstånd- Grävning i grönyta längs Sandgatan
c:a 40m

Julia Hallstensson §20/2021

2021-08-26

20210040/Telia

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.1992

Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Storgatan Del 2

Julia Hallstensson §21/2021

2021-08-26

20210034/BRS Networks

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.1998

BEAB- tillstyrkt ansökan 2021-09-11 100Anders Magnusson
årsjubileum, Kay Wieståls Park, Borgholm kl 11.00- §68/2021
14.00

2021-08-26

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.2002

Himla gott- ansökan tillstyrks 2021-09-01-2022-05- Anders Magnusson
31 samt 2022-09-01-2022-09-27,samt 2022-10-03- §70/2021
2022-12-31.
uteservering 4,0 m * 11,0 m utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten
Ansökan tillstyrks 2022-06-01²2022-08-31 samt
2022-09-28-2022-10-02.
Området som får ianspråktas för uteservering under
perioden är högst 5,5 m* 11,0 meter utanför den del
av fastigheten som disponeras av verksamheten.
Ansökan avstyrks för perioden 2023-01-01-2023-0831.

2021-08-26
KS 2021/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson
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Ansvarig
2021.2005

Lilla Café Bistro Öland ABAnders Magnusson
Ansökan tillstyrks 2021-09-01-2021-09-22, 2021-10- §69/2021
04-2022-05-31, 2022-09-01-2022-09-27, 2022-10-03
-2022-12-31 uteservering 4,0 m från husliv * 4,0 m
utanför den del av fastigheten som disponeras av
verksamheten förutsatt att minst 1,5 meter fri
gångbana bibehålls. Parkeringsplatser i direkt
anslutning till serveringen får nyttjas till gångbana för
att säkerställa att fri passage kan bibehålls, förutsatt
att tydlig, om möjligt fasta, avgränsningar mellan
gångtrafikanter och biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2021-09-28-2021-10-03, 2022-0601-2022-08-31 (fastställd gågatuperiod) samt 202209-28-2022-10-02 för uteservering med högst 5,5 m
från husliv och högst 4,0 m utmed den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten.

2021-08-26

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/6-002

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2021.2024

Mittbrotts - Tillstyrkt ansökan för gatupratare för
perioden
2021-08-23--2022-12-31

Anders Magnusson
§71/2021

2021-09-01

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/6-002

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2021.2070

Ölands skördefest- tillstyrkt ansökan för tiden 202109-28--2021-10-03

2021-08-26
KS 2021/33-002

Anders Magnusson
§72/2021
Anders Magnusson

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.2100

Anna Lindvall- Tillstyrk ansökan om parad- och
festtåg Södra parken-storgatan-Hamnvägen-Kai
Wiestålparken, 2021-10-02 kl. 19.30-20.45

Anders Magnusson
§73/2021

2021-09-10

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Magdalena Widell

2021.2153

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
gågata på
§27/2021
Storgatan, Borgholm; Föreskrift-0885 2021 44-202109-17

2021-09-17
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2154

2021-09-17

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
gågata på Östra
Kyrkogatan, Borgholm; Föreskrift-0885 2021 432021-09-17

Helene Wertwein Haavikko
§28/2021

Helene Wertwein Haavikko
Sidan 3 av 5
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Ansvarig
KS 2021/5-002

Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2157

Delegationsbeslut att ge fullmakt för Lindahls
advokater att företräda kommunen i ärendet
gällande överklagande av beslut om ersättning mot
migrationsverket

Ilko Corkovic §13/2021

2021-09-20

Fullmakt Lindahls advokater

Ilko Corkovic

KS 2021/9-002

Delegation KSO

KSO
Magdalena Widell

2021.2159

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
Helene Wertwein Haavikko
förbud mot trafik
§29/2021
med fordon på Sandgatan; Föreskrift-0885 2021 462021-09-20

2021-09-20
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2160

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud mot trafik
med fordon på Trädgårdsgatan, Borgholm;
Föreskrift-0885 2021 45-2021-09-20

2021-09-20
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§30/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2172

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud mot trafik
med fordon på Kvarngatan, Borgholm;
Föreskrift-0885 2021 18-2021-05-03

2021-05-04
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§17/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2173

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud mot trafik
med fordon på Marknadsvägen, Borgholm;
Föreskrift-0885 2021 19-2021-05-03

2021-05-04
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§18/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.2174

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud mot trafik
med fordon på Västra Järnvägsgatan, Borgholm;
Föreskrift-0885 2021 17-2021-04-26

2021-05-04
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§19/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.2175

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
årligt
återkommande gågator i Borgholm; Föreskrift-0885
2021 29-2021-06-01

Helene Wertwein Haavikko
§21/2021
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Ansvarig
2021-06-01
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2176

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
årligt förbud mot
trafik med fordon i Borgholm; Föreskrift-0885 2021
30-2021-06-01

2021-06-01
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§22/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2177

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
årligt
återkommande gångfartsområde i Borgholm;
Föreskrift-0885 2021 31-2021-06-01

2021-06-01
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§23/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2178

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om årlig Helene Wertwein Haavikko
återkommande gågata i Borgholm; Föreskrift-0885 §24/2021
2021 32-2021-06-01

2021-06-01
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2021.2179

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud mot trafik
med fordon på Kvarngatan, Borgholm;
Föreskrift-0885 2021 20-2021-05-17

2021-05-17
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§25/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2021-09-22

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2021-08-17 - 2021-09-22

Riktning:

Inkomna

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

28

Utskriven av: Jonatan Wassberg

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2021.1943

I

2021-08-17

2021.1944

Skrivelse till KSO om bristerna på kommunikation Magdalena Widell
med buss från Byxelkrok och Böda till Kalmar för
att föra vidare detta i dialog till KLT
barbro adolfsson

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Protokoll från mötet 2021-07-25

Magdalena Widell

2021-08-17

Övra och Nedra Sandby vägsamfällighet

KS 2021/4-423

KS meddelande
Markfrågor 2021

2021.1947

I

2021-08-17

Förvaltningsrätten meddelar Per Lublin
Magdalena Widell
överklagar kommunfullmäktige i Borgholms
kommuns beslut under paragraf 58 att anta
detaljplan för Borgholm 11:42, 11:45 samt del av
11:1 Ekbackaområdet med tillhörande
granskningsutlåtande och
handlingar. Överklagandet har inkommit till
Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten beslutar följande.
Av 13 kap. 1 och 2a §§ plan- och bygglagen
framgår att kommunfullmäkti- ges beslut att anta
detaljplan får överklagas hos mark- och
miljödomstolen. Förvaltningsrätten avvisar därför
Per Lublins överklagande. Mål nummer 2628-21
Förvaltningsrätten
KS meddelande

2021.1982

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skrivelse om ny detaljplan för yttre hamnen i
Magdalena Widell
Borgholmoch några synpunkter som bör beaktas i
det pågående förarbetet

2021-08-26

Börje Robertsson

KS 2020/155-214

KS meddelande

SKRIVELSE

Detaljplan Borgholms hamn
2021.1983
2021-08-25

I

Svar på skrivelse från Mörbylånga kommun TRV Magdalena Widell
2021-62698
Trafikverket
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer
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Dokumenttyp

29

Ärendemening
KS 2020/98-311

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla
2021.1986

I

2021-08-25

Protestlista mot P-avgift i Byxelkrok
Marianne och Kjell Blomström
KS meddelande

2021.2006

I

2021-08-31

NAMNINSAMLING

Skrivelse till KSO om bristen på fiberutbyggnad i Magdalena Widell
Djurstorps fritidsområde, besvarats vid telefon
Ilko Corkovic
KS meddelande

2021.2009

Magdalena Widell

I

2021-09-01

SKRIVELSE

Skrivelse om att linjetrafik och närtrafik Norra
Magdalena Widell
Öland måste förbättras och uppmanar kommunen
att i samarbete med KLT förbättra servicen för
boende på Norra Öland
Spf Nordöland
KS meddelande
SKRIVELSE
tillväxtchefen lyfter detta i möte med KLT 2021-09
-02

2021.2016

I

Inspektion enligt 20 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) av
Kalmarsunds överförmyndarnämnd för Kalmar,
Mörbylånga och Borgholms kommuner

2021-09-01

Länsstyrelsen Östergötland

KS 2021/89-007

KS meddelande

Magdalena Widell

PROTOKOLL

Granskningsrapporter för kännedom 2021
2021.2061

I

Underrättelse - status på ärende
Ärende H19406
Angående Stugan 1 med flera

2021-09-03

Lantmäteriet Fastighetsbildning

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

UNDERRÄTTELSE

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2021.2064

I

2021-09-06

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter (09FS Jonatan Wassberg
1989:12) angående avlysning av viss del av
Gamlebyviken i Västerviks kommun från trafik
med fartyg meddelande av länsstyrelsen i Kalmar
län (08FS 2021:10)
Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2021.2065

I

FÖRESKRIFT

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter (08FS Jonatan Wassberg
1990:9) rörande reglemente och öppningstider för
Stegeholms kanal, Västerviks kommun,
meddelande av Länsstyrelsen i Kalmar län (08FS
2021:9)
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Dokumenttyp

30

Ärendemening
2021-09-06

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2021.2067

I

2021-09-06

Protokollet från kommunförbundets styrelsemöte Magdalena Widell
26 augusti
Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

2021.2073

FÖRESKRIFT

I

PROTOKOLL

Länsstyrelsen har gått igenom handlingarna i
Magdalena Widell
ärendet och har inte funnit något skäl att
överpröva dispensen. Det rubricerade beslutet
prövas därför inte enligt 19 kap 3b § miljöbalken
(MB).
Detta beslut får inte överklagas. Kommunens
beslut om dispens vinner laga kraft tre veckor
efter det att sökanden fick del av beslutet.
Redogörelse för ärendet
Strandskyddsdispensen avser grävning och
uppsättning av elstolpar vid anläggande av
elljusspår på fastigheten Borgholm 11:1,
Borgholms kommun.
Som särskilt skäl har angetts att området behövs
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap
18 c § p.5 MB).

2021-09-08

Länsstyrelsen

KS 2019/192-048

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allaktivitetsområde Mejeriviken
2021.2082

I

Protokoll från årsmöte 2021-07-17 för Rälla Tall
Samfällighetsförening samt protokoll från
konstituerande styrelsenmöte 2021-07-17

2021-09-09

Rälla Tall Samfällighetsförening

KS 2021/4-423

KS meddelande

Jonatan Wassberg

PROTOKOLL

Markfrågor 2021
2021.2083

I

2021-09-09

2021.2103

Undertecknad: Klimatet och Moder jord

I

2021-09-13

2021.2161

Skrivelse - Dags att avskaffa ohållbara traditioner Jonatan Wassberg
och iföra nya hållbara!?
Skrivelse om Kungsrallyt

KS meddelande

SKRIVELSE

Protokoll från Hjälpmedelsnämndens
sammanträde 3 september 2021

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Servitutavtal Stuga 489 Borgholm 11:1
Preliminär fastighetsbeteckning Borgholm 11:52

Jonatan Wassberg
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31

Ärendemening
2021-09-22

Per Möller

KS 2019/226-214

KS Meddelande

AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2162

I

Bilaga nyhetsbrev 2021 7V_Värdeneutrala lokaler Jonatan Wassberg

2021-09-14

Valmyndigheten

KS 2021/113-111

KS Meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Allmänna val 2022
2021.2163

I

Bilaga nyhetsbrev 2021 7V_ Flera valsedlar i
samma kuvert

2021-09-14

Valmyndigheten

KS 2021/113-111

KS Meddelande

Jonatan Wassberg

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Allmänna val 2022
2021.2164

I

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 7V

2021-09-14

Valmyndigheten

KS 2021/113-111

KS Meddelande

Jonatan Wassberg
SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Allmänna val 2022
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