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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:















Det pågår en diskussion om att upprätta ett nytt räddningstjänstförbund. Det innefattar flera kommuner i Kalmar län och skulle isfall styras via ett nytt kommunalförbund. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram underlag till beslut.
En förstudie sker om åtgärder riktade åt motorintresserad/motorburen ungdom
där kommunen har en dialog med ungdomarna själva för att få deras synpunkter. Kommunen har också kontakt med Fryshuset om en möjlig medfinansiering
och drift tillsammans med kommunen.
Återbruket & fritidsbanken förbereds för uppstart i Liljas före detta lokaler. Detta
är ett samarbete med Borgholm Energi och kommer att drivas av arbetsmarknadsenheten.
Det har uppstått en möjlighet att köpa mark i Gärdslösa, intill skolan. Ärende
kommer inom kort lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Borgholms slotts entréintäkter för 2021 har ökat med 2 000 000 kronor jämfört
med 2019. Butiksförsäljningen har även ökat med 800 000 kronor. Sammanlagt
under 2021 så har slottet haft cirka 94 000 besökare.
Öppningen av statens servicecenter/flexikontor planerar att tidigareläggas till
försommaren 2022.
Ärendena relaterade till nya Särskilt boende Ekbacka, överklagandenas status
och så vidare.
Planenheten har just nu mycket ärenden. De har 11 detaljplaner som de arbetar
med nu, där en del är i slutfasen, samt 14 väntande.
Chefsforum genomfördes den 22 oktober. Det var det första på 1,5 år, annars
genomförs det vanligen en gång per termin.
Utvärderingar i form av pulsmätningar testas just nu. Utvalda medarbetare svarar på 7 frågor varannan vecka för att ta tempen och kunna göra snabba åtgärder om det behövs.

______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/8 042 KS

Budgetuppföljning september
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter september.





Resultatet för kommunen är +65,3 miljoner kronor. (Årsprognos +69,7 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +57,0 miljoner kronor. (Årsprognos
+57,0 miljoner kronor)
Likvida medel 77,4 miljoner kronor. (Årsprognos 56,8 miljoner kronor)
Investeringar 43,4 miljoner kronor. (Årsprognos 77,4 miljoner kronor

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen september 2021.
Tjänsteskrivelse 2021-10-19.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat men arbetar kontinuerligt med åtgärder.





Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 2022 och framåt beroende på när avtal löper ut.
Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som
påverkar resultatet negativt.
Nämndsekreterare tjänsten 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.

Utbildningsnämnden visar en budget i balans för perioden och för året. Detta innebär endast mindre förändringar och anpassningar under höstterminen utifrån
persnal och elevförändringar.
Pandemins effekter bland eleverna kommer att utvärderas och diskuteras i klassrummen. Detta kan innebära att vissa ekonomiska satsningar kommer att genomföJusterandes sign
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ras.
Socialnämnden och dess verksamheter 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.
Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen
att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens
yrke och rekrytera personal.
Miljö- och byggnadsnämnden har inga åtgärder planerade för året men nämnden
har lyft problematiken med eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetberedningen.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för budgetuppföljningen för september månad.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/23 041 KS

Delårsbokslut 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslutet.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2021 varav framgår att:





Resultatet för kommunen är +69,0 miljoner kronor. (Årsprognos +66,3 miljoner kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikslen +61,7 miljoner kronor. (Årsprognos +53,5 miljoner kronor)
Investeringar 36,9 miljoner kronor. (Årsprognos 76,7 miljoner kronor)
Likvida medel 74,5 miljoner kronor. (Årsprognos 54,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05.
Delårsbokslut 2021, Kommunfullmäktige.
Bilaga delårsbokslut 2021, Kommunstyrelse.
Bilaga delårsbokslut 2021, Socialnämnd.
Bilaga delårsbokslut 2021, Utbildningsnämnd.
Bilaga delårsbokslut 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd.
Dagens sammanträde
Ekonomichef och controller redogör för delårsbokslutet.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Revisorerna
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/171 049 KS

Utdelning för 2021 från Borgholm Energi Elnät AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att utdelning från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till Borgholms kommun
ska utgå med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.
Ärendebeskrivning
Enligt ägardirektivet förväntas Borgholms Energi Elnät AB inklusive dotterbolaget
Borgholms Energi AB, nedan kallat bolaget, varje år lämna utdelning till ägarna.
Kommunfullmäktige föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut så
att detta kan arbetas in i bolagens budget för kommande verksamhetsår. För 2021,
liksom för återstoden av planperioden (2022 till 2024), har kommunen aviserat en
årlig utdelning med 2 miljoner kronor. Bolagsstyrelsen ska enligt ägardirektivet föreslå utdelning som beslutas av bolagsstämman.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 211 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utdelning från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till
Borgholms kommun ska utgå med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 211.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11.
Bedömning
Bolaget har i och med en lyckad fastighetsförsäljning av Resedan 9 gjort en reavinst och bör med denna i beaktande kunna ge ägaren en extra utdelning samtidigt
som bolaget får plats för nya investeringar inom sina verksamhetsområden. Detta
ligger i samklang med kommunens beslut om utdelning i samband med bolagets
avyttring av vindkraftverk.
Med hänsyn till bolagens årsprognoser för 2021 och gjord fastighetsförsäljning under året föreslås utdelningen för året uppgår till 8 miljoner kronor. Därför föreslås
att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för beslut om extra utdelning enligt
ovan.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med justeringen att andra att-satsen utgår.
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,
med justeringen att andra att-satsen utgår.
Justerandes sign
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Torbjörn Johansson (FÖL), Marcel van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD) och Carl Malgerud (M) yrkar avslag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagen justering. Omröstning är begärd.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Lars Ljungs (S) yrkande
röstar ja och de som stödjer Torbjörn Johanssons (FÖL) med fleras yrkande röstar
nej.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed föreslår kommunfullmäktige att utdelning från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till Borgholms kommun ska utgå med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.
JA
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

NEJ
Erik Arvidsson (SD)
Marwin Johansson (KD)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

AVSTÅR

Reservation
Torbjörn Johansson (FÖL), Marwin Johansson (KD), Marcel van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD) och Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet.
Torbjörn Johansson (FÖL) meddelar att han har för avsikt att förklara sin reservation
skriftligt (vid justeringen har en sådan förskaring inte inkommit).
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/170 049 KS

Satsning på Slottsskolans utemiljö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2021 om 500 000 kronor
för att utveckla Slottsskolans utemiljö.
Ärendebeskrivning
Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av
skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommunstyrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är undertecknad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor.
Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har meddelat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i budgetprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos
kommunstyrelsen. Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen
men utan framgång. Därav föreslog utbildningsförvaltningen utbildningsnämndens
arbetsutskott att äska medel för utveckling av utemiljön på Slottsskolan 2021-05-12
utifrån skolans önskemål.
Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 91 beslutade att äska 495 000 kronor av kommunfullmäktige i investeringsbudget under 2022 för att utveckla Slottsskolans utemiljö.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 208 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2021 om 500 000 kronor för att utveckla Slottsskolans utemiljö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 208.
Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 91.
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2021-10-05.
Skrivelse till kommunstyrelsen, Borgholms kommun 2019-02-07.
Bedömning
Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och elevernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte används medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Vollybollplanen används dessutom som toalett av områdets katter. Multiarenan är formad
så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. Underlaget är av
asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar och är inte lämpligt för fotJusterandes sign
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boll, vilket är vad eleverna önskar kunna spela. I övrigt finns det två basketkorgar
som används av vissa elever.
Slottsskolan har internt reviderat och samverkat skolans önskemål om utveckling
av utemiljön. Utifrån vad som har framkommit har representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen 2021-09-07 på plats gått igenom vad som
önskas göras med en av kommunens leverantörer som sedan inkom med uppskattade budgetpriser för de olika önskemålen. Nedan presenteras skolans önskemål
med uppskattade kostnader där priserna är exklusive moms.
Bollplan mellan bussområdet och hemkunskapsbyggnaden som i dag är en gräsyta. Kostaden omfattar två fotbollsmål samt bollnät mot vägen räknat på 35 meter
långt och 4 meter högt med montering och återställning.
Kostnad fotbollsplan cirka 90 000 kronor.
Byte av underlag på multiarenan till konstgräs eller gummiasfalt inklusive lutning så
vatten inte samlas på planen. Kostnaden omfattar borttagning av asfalt vilket krävs
för båda alternativen och är räknat på ytan 200 kvadratmeter. Lämpligast och lägst
kostnad är alternativet att anlägga konstgräs.
Kostnad anläggning av konstgräs cirka 170 000 kronor.
Två kompis-/fågelgungor där volleybollplanen i dag står. Sandytan återanvänds då
som fallskydd. Kostnaden omfattar två gungor, montering och återställning.
Kostnad kompis-/ fågelgungor cirka 85 000 kronor.
Skärmtak över ytan mellan rektorsexpeditionen och aulan för att öka möjligheten
för eleverna att använda sittplatserna utomhus. Kostnaden inhämtas av en annan
leverantör och har inte ännu beräknats av leverantören men är uppskattad utifrån
15 meter i längd och 3 meter i bredd.
Preliminär kostnad för skärmtak cirka 100 000 kronor plus bygglovskostnader. Det
kan tillkomma kostnader för borttagning av sand och planering av gräs.
Det finns en möjlighet att tillfredsställa behovet av förbättringar tidigare än begärt
av utbildningsnämnden. Projektet anses kunna inledas redan 2021.
Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C), Marwin Johansson (KD), Erik Arvidsson (SD) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/182 028 KS

Julgåva 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att dela ut en julgåva/presentkort på 500 kronor, till en kostnad av cirka 500 000
kronor, som gäller hos valfri näringsidkare i kommunen. Julgåvan ges till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader samt timanställda
med minst 40 % tjänstgöring per månad.
att

uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut.

att

medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsens budgetram.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade förra året om julgåvor i form utav presentkort/kuponger
2021-10-24 § 171 och 2020-12-15 § 192, första gången till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det samma (300
kronor) och andra gången en extra julgåva till baspersonalen (90+90+200 kronor)
som extra tack för arbetet under den mest intensiva delen av pandemin.
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har
kommit överens om att även i år lyfta frågan till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-20.
Bedömning
Kommunen vill med detta visa på sin uppskattning till de anställda.
Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt.
Konsekvensanalys
Medel för presentkort finns inte i budgeterat sedan tidigare. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att det finns utrymme i kommunstyrelsen budgetram för
ändamålet.
Julgåvan kommer inte medföra någon ytterligare skatteplikt.
Dagens sammanträde
Nina Andersson-Junkka (S), Erik Arvidsson (SD), Sara Kånåhols (V), Torbjörn Johansson (FÖL), Marwin Johansson (KD) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/120 331 KS

Gestaltning av Kay Wieståls park
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ny gestaltning av Kay Wieståls park enligt förslag.
att

anslå 400 000 kronor till projektet år 2021 som finansieras med bidrag från
Framtid Borgholm.

att

ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på finansiering om
resterande delar av projektet.

Finansiering av resterande delar av projektet behandlas i beslut om verksamhetsplan.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat förslag på gestaltning av Kay Wieståls park. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 125 § beslutade att godkänna ursprungligt förslag till gestaltning för samråd. Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 96, beslutade att anslå 100 000 kronor för plantering av träd i Kay Wieståls park.
Samråd genomfördes på torget 2021-07-22. Det ursprungliga förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände för samråd visades upp för allmänheten och
synpunkter togs emot och sammanställdes.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 198 beredde ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 198.
Tjänsteskrivelse, 2021-09-24.
Gestaltning Kay Wieståls park, 2021-09-24.
Bedömning
Ändringar har genomförts sedan förslaget varit ute på samråd. En del av de synpunkter som inkom under samrådet har arbetats in i förslaget. Dessa innefattar;
förflyttning och plantering av silverpäronträd från Storgatan ner till parken, plantering vid skylt med information om Kay Wiestål, bilder på transformatorstationen,
samt anläggning av cykelparkering på den södra delen mellan gångvägen och
Hamnvägen. Tillägg av bänkar har även gjorts framför Hamnscenen för att möjliggöra för sittande publik vid arrangemang. Avsikten med föreslagen parkutrustning i
form av bänkar och soffor är att de ska kunna flyttas, detta för att möjliggöra arJusterandes sign
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rangemang där dessa inte utgör hinder. Köp och placering av konstverk ska ske till
ett senare datum, beslut om detta förväntas under 2022.
Framtid Borgholm har beslutat att stödja kommunens projekt med gestaltning av
Kay Wieståls park. Föreningen har beviljat ett bidrag på 400 000 kronor för att använda i gestaltningen av parken.
Finansiering av presenterat förslag bedöms kräva en budget på 754 000 kronor
varav 100 000 redan är anslagna i och med kommunstyrelsens beslut 2021-06-29
§ 96.
Konsekvensanalys
Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland
annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Beslutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i
form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter.
Resterande del av budget som inte finansieras med bidrag från Framtid Borgholm
belastar 2022 års investerings- och driftbudget. Tillväxtenheten kommer även att
ansöka om viss extern finansiering i projektet.
Konsekvenser av att inte fatta beslutet innebär att parken förblir så som den är utformad idag. En resurs som inte nyttjas optimalt.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter följande förslag: att godkänna ny gestaltning av Kay Wieståls park
enligt förslag; att anslå 400 000 kronor till projektet år 2021 som finansieras med bidrag från Framtid Borgholm; och att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma
med förslag på finansiering om resterande delar av projektet.
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Tillväxtchef
Gata/park-chef
______________
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Dnr 2021/148 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om minnesmärke i Kay Wieståls park över
öländska coronadödsoffer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till angiven bedömning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borgholm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som
under pandemin avlidit i sviterna av COVID-19.
Motionen beskriver också att vissa saker som bör bejakats i samband med resningen av minnesmärket:




Samtliga dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med födelse
och dödsår efter varje namn.
Det på märket bör stå ”DE FICK SÄTTA SINA LIV TILL FÖR ATT VI ANDRA
INTE KUNDE HÅLLA AVSTÅND”.
Att minnesmärket i första hand bör bekostas gemensamt av de båda ölandskommunerna.

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74 beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 199 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till angiven bedömning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 199.
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30.
Motionen.
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74.
Bedömning
Förslaget är uppdelat i vissa saker som ska göras och vissa som ”bör” göras. Det
som en bifallen motion skulle ålägga kommunstyrelsen att göra är att placera ett
minnesmärke i Kay Wieståls park i Borgholm. Detta skulle göras när pandemin är
över. Resterande saker som ”bör” ingå skulle bli kommunstyrelsens uppgift att tolJusterandes sign
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ka. Eftersom motioner till fullmäktige enligt arbetsordningen ska kunna bifallas eller
avslås i sin helhet kan inga delar i motionen skiljas.
I dagsläget arbetar kommunstyrelsens med att göra om Kay Wieståls park. Beslut
om allokering av medel för plantering av träd har fattats och ett gestaltningsförslag
har lämnats för samråd till allmänheten för resterande del av parken. Arbetet med
parken planeras pågå under 2021 och 2022. I befintliga förslag finns inget minnesmärke planerat.
Att placera ett plakat med föreslagen text kan också vara problematiskt då det inte
ligger inom kommunenens ansvarsområde eller kompetens att avgöra orsaken till
de avlidna individernas sjukdom, eller dödsorsak. Av denna anledning kan beslut
om att bifalla motionen vara i strid med kommunallagen (SFS 2017:725) 2 kapitlet
2 § som fastslår att kommunen inte får ha hand om sådana angelägenheter som
enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand
om. Detta eftersom det är regionen som har ansvar för de läkare som skriver
dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dessutom innebär det inte att COVID-19 var
dödsorsaken i de fall den som avled hade viruset SARS-CoV-2 i kroppen vid
dödstillfället.
Förslaget har inte beretts tillsammans med Mörbylånga kommun och frågan om
eventuella kränkningar av de avlidnas eller deras anhörigas integritet har inte utretts.
Konsekvensanalys
Att bifalla motionen skulle kunna innebära att kommunen strider mot kommunallagens (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 §.
Att bifalla motionen skulle kräva viss allokering av medel för inköp av material och
tjänster. Förslaget har inte varit en del av kommunstyrelsens tidigare förslag och
skulle kräva att arbetet med gestaltningen förlängs för att färdigställa ett nytt förslag i
det fall motionen bifalls. Om inte kommunstyrelsens budget får ett tillägg skulle beslutet troligen belasta kommunstyrelsens budget för utsmyckning grönområden.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.
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Dnr 2021/71 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna
till den vakanta ordförandeposten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle
förhindra ett parti att även i framtiden nominera personer som är valbara enligt kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet 21-22 §§, oavsett kön.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08:
att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår
kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare
och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-15 § 21 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 216 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle förhindra ett parti att även i framtiden nominera personer
som är valbara enligt kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet
21-22 §§, oavsett kön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 216.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07.
Motionen.
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 21.
Bedömning
Motionären motiverar motionens förslag med att Borgholms kommuns olika nämnder och styrelsen inte har någon kvinnlig ordförande. Motionären anser att detta
utgör en uppenbar brist ur ett jämställdhetsperspektiv.
Borgholms kommun ska enligt den jämställdhetspolicy som reviderades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 10 eftersträva en jämn könsfördelning och mångfald
inom såväl ledningen som inom olika delar av verksamheten. Detta innefattar dock
inte förtroendevalda, utan syftar på kommunens anställda.
Justerandes sign
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Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ reglerar vilka som är valbara till förtroendeuppdrag inom kommunen. Dessa lyder som följande:
3§

Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt
1 kap. 7 och 8 §§.
Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som
framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av
fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket
samt vid val av revisorer.

4§

Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som
revisor inom den kommunen eller den regionen.
Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar
som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller
andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835).

5§

Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte valbar som
1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller
2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6
§§. Lag (2019:835).

Kommunallagen 2017:725) 6 kapitlet 21-22 §§ reglerar vem som får väljas till ordförande och vice ordförande. Dessa lyder som följande:
21 § Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller
två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.
Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska
majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.
22 § Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Kommunallagen öppnar inte för att kommunfullmäktige reglerar valberheten till
nämnder, beredningar, revisionerna eller styrelsen.
Motionen föreslår dock inte att fullmäktige reglerar valbarheten till ordförande eller
ledamöter i nämnd eller styrelse, utan att fullmäktiges partier rekommenderas att
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agera på ett visst sätt i samband med att det bildas vakanser i nämndernas eller styrelsens presidium.
Kommunledningsförvaltningen har inte identifierat ett juridiskt hinder för fullmäktige
att göra en sådan rekommendation. Det kan dock finnas en risk att rekommendationen anses försöka påverka partiernas och enskilda ledamöters möjlighet att föra
den politik de vill, genom att redan nu ta ställning till framtida nomineringar. Detta
görs till viss del redan idag i och med antagna planer och strategier, men i dessa fall
finns det en funktion i att anta vissa omfattande hållningar, antingen för att kunna
planera långsiktigt eller skapa mandat för beslut fattade av tjänstepersoner. I detta
finns inte detta behov, då samma personer som ska avgöra denna motion (kommunfullmäktiges ledamöter) är de som har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposter inom kommunen.
Det finns heller ingenting som garanterar att kommunens olika partier följer denna
rekommendation, eftersom det inte finns någon garanterad insyn i de olika partiernas nomineringsprocesser.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av att anta motionen är inte att fullmäktiges ledamöter begränsas i
sin rätt att nominera personer som uppfyller kraven ställda i kommunallagen.
Dagens sammanträde
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/145 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - att tillsätta en beredningsgrupp för arbete om
det förändrade klimatet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har motionerat om att kommunen bör vidta åtgärder i syfte att ha
bättre beredskap för ett förändrat klimat, och då särskilt stigande havsnivåer.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 § 74 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 200 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 200.
Tjänsteskrivelse, 2021-09-22.
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74.
Motion (Per Lublin ÖP) om beredskap för förändrat klimat och stigande havsnivåer
2021-07-19.
Bedömning
Motionären önskar en bättre beredskap för plötsliga händelser till följd av ett förändrat klimat, och då främst stigande havsnivåer. I motionen föreslås också en parlamentariskt sammansatt grupp som arbetar med frågan.
All nybyggnation av bostäder begränsas redan idag av Plan- och bygglagen, så att
ingenting får byggas lägre än 2,8 meter över medelhavsnivån. Det som byggs på
lägre nivåer kan vara till exempel servicebyggnader vid badstränder eller hamnar.
För samhällsviktig verksamhet är kommunen redan idag noga med att förlägga nybyggnation ännu högre än 2,8 meter över havet.
Med tanke på hur låglänt vår kommun är så ligger förhållandevis lite bebyggelse
under nivån 2,8 meter över havet. Merparten av bebyggelsen i såväl Borgholm
stad som Köpingsvik ligger högre. Dock finns områden, särskilt i kommunens norra
delar, där viss bebyggelse ligger under 2,8-metersnivån. I översiktsplanearbetet utJusterandes sign
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reds vilka åtgärder som behöver vidtas i takt med att havsnivån stiger. Det finns ett
bra kartmaterial där alla kan ta del av vilken risk som finns för respektive fastighet.
Det behövs en ökad förståelse hos människor i allmänhet att samhället måste ta
höjd för högre havsnivåer. Nu vill många bygga nytt eller bygga till i strandnära lägen där det med dagens regelverk inte är tillåtet på grund av just risken för stigande havsnivåer.
I pågående arbete med en ny översiktsplan för Borgholms kommun behandlas
aspekterna av prognostiserade klimateffekter. En väsentlig del av översiktsplanearbetet syftar just till att framhålla långsiktiga möjligheter men även begränsningar i
kommunens utveckling. Där sker redan den beredning av frågan som motionären
önskar, och processen är och har varit öppen för alla intresserade att delta i.
Konsekvensanalys
Intentionerna i motionen finns redan med i kommunens arbete, såväl i aktuella
bygg- och detaljplaneprojekt som i det övergripande översiktsplanearbetet.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen.
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Dnr 2020/186 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - att snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att
avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige
beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.
Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.
Socialnämnden 2021-09-22 § 84.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 201 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 201.
Socialnämnden 2021-09-22 § 84.
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-09-28.
Motionen.
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 163.
Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kronor per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift
är 2139 kronor per månad.
Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella
avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen
dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en
avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren
betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.
Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.
Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande.
I budgetförslaget för 2022 är 250 000 kronor avsatta för att minska avgiften för
trygghetslarm.
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Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 miljoner kronor
per år. Intäkterna för densamma är 557 tusen kronor per år. I dagsläget utgör det en
kostnadstäckning på 56 %.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Erik Arvidsson (SD), Torbjörn Johansson (FÖL), Marwin Johansson (KD), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning är begärd.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Lars Ljungs (S) yrkande
röstar ja och de som stödjer Erik Arvidsson (SD) med fleras yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
JA
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

NEJ
Erik Arvidsson (SD)
Marwin Johansson (KD)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

AVSTÅR

Reservation
Erik Arvidsson (SD), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marcel van Luijn (M) reserverar
sig mot beslutet.
Erik Arvidsson (SD) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan).
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Jag reserverar mig till förmån för motionen att snarast slopa avgiften för
trygghetslarm.
Vi i Sverigedemokraterna har tidigare lämnat in en likadan motion samt vi har
även tagit med det i budgeten och reserverat pengar för det i vårt
budgetförslag. Trygghetslarm får aldrig bli en klassfråga vem som har råd eller
inte och den ringa kostnad detta kommer att medföra vägs med råge upp av
tryggheten att kunna larma när det behövs somt det preventiva att kunna
larma innan något alvarligare händer som till ex kan medföra sjukhusvistelse.

Erik Arvidsson
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Dnr 2016/243 080 KS

Nya slutrapporteringsdatum för uppdrag Sveriges bästa äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna förslag till nya datum för när inte avslutade uppdrag givna socialnämnden och kommunstyrelsen ska vara avklarade.

att

kommunstyrelsen ska redovisa resultat av samtliga uppdrag senast augusti
2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av uppfyllnaden av de uppdrag
som kommunstyrelsens gav kommunstyrelsen och socialnämnden i och med kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, kallat Sveriges bästa äldreomsorg. Detta
lämnades till kommunstyrelsen 2021-05-25 § 63. Då beslutade kommunstyrelsen
att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå nya datum för när dessa uppdrag ska
vara genomförda.
Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte lyckats genomföra samtliga uppdrag
inom den tidsram som beslutats av kommunfullmäktige. Detta är delvis för att uppgifterna var för omfattande, delvis för att pandemin tvingat kommunen att prioritera
om.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 213 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya datum för när inte avslutade
uppdrag givna socialnämnden och kommunstyrelsen ska vara avklarade och att
kommunstyrelsen ska redovisa resultat av samtliga uppdrag senast augusti 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 213.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-04.
Bedömning
Förslag till nya datum har tagits fram av kommunens ledningsgrupp, bestående av
bland annat samtliga förvaltningschefer. Förslaget baseras på en ny uppskattning
av vad som är möjligt i nuvarande pandemiläge. Förslaget har också tagit hänsyn
till redan genomförda delar av uppdragen samt förväntad arbetsbörda för berörda
förvaltningar.

Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/169 001 KS

Organisationsöversyn: verksamheter kopplade till kommunledningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på justering av kommunledningsförvaltningens organisation.
att

justeringen börjar gälla från och med 2022-01-01.

Ärendebeskrivning
2018 genomfördes en sammanslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningskontoret till en förvaltning, kommunledningsförvaltningen, härefter
flyttades plan till tillväxtenheten sommaren 2019.
Senaste uppföljningen av den organisatoriska förändringen genomfördes med
hjälp av en enkät under tidsperioden 2021-06-08—2021-06-24. Resultatet från enkäten visar att syftet med sammanslagning inte gett det resultat som förväntades
(samla kompetenserna, skapa struktur och helhetssyn) och att åtgärder därmed
behöver vidtas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 212 föreslår kommunstyrelsen att
godkänna förslag på justering av kommunledningsförvaltningens organisation och
att justeringen börjar gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 212.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05.
Bedömning
Med anledning av uppföljningen och att miljö- och byggnadsnämnden övertar det
ekonomiska ansvaret för sitt ansvarsområde from 1 januari 2022 har kommunledningsförvaltningen arbetat fram följande förslag på justering av organisationen.
Att:





Justerandes sign

Byggenhet, miljöenhet och administration bildar en ny avdelning, miljö- och
byggavdelning.
Servicecenter slås ihop med kommunikation som ingår i kommunchefens stab.
Kommunsekreteraren övergår till kommunchefens stab.
Tillväxtenheten byter namn till tillväxtavdelningen.
Avdelningscheferna ingår i den koncerngemensamma ledningsgruppen.
Utdragsbestyrkande
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Plan (innefattande kommunens planarkitekter inklusive samordningsfunktionen för
dessa) är en del av samhällsbyggnadsprocessen och kommer fortsätta att tillhöra
tillväxtenheten (tillväxtavdelningen) där kommunstyrelsen är gemensam beställare.
Samtliga medarbetare har samma fysiska placering som idag men avdelningschefen för miljö- och bygg har sin huvudsakliga hemvist på Ölands utbildningscenter
(fattigheten Rödhaken 5).
Avdelningschefen för miljö- och bygg kommer omgående att efter dialog med enhetschefer och övrig personal besluta om avdelningens detaljerade organisation.
Justeringen görs för att skapa tydlighet gentemot miljö- och byggnadsnämnden
som uppdragsgivare. Tydlighet avseende tillhörighet för medarbetare skapar också
arbetsro och det blir en ännu tydligare avgränsning med myndighetsutövningen
som bedrivs inom miljö- och byggnämndsverksamhetsområde. Det behöver fortsatt
arbetas över förvaltnings-, avdelnings- och enhetsgränser varför en ledningsgrupp
bildas inom miljö- och bygg. Avdelningschefen ingår i likhet med övriga avdelningschefer inom förvaltningen i kommunchefens koncerngemensamma ledningsgruppen. Detta skapar också snabbare och enklare kommunikationsvägar samt
borgar för öppenhet och transparens.
Genom att tillväxtenheten byter namn till avdelning används samma begrepp i den
hierarkiska ordningen.
Justeringen i sig är enbart en del av arbetet för att skapa bra struktur för att fortsätta utveckla förvaltningens arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla samarbete
oaktat avdelningstillhörighet och sätta riktlinjer och rutiner för att underlätta arbetet
och tydliggöra ansvarsfördelning.
Förslaget skulle innebära att kommunledningsförvaltningen får följande organisationsstruktur (se kartan nedan):

Justerandes sign
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
KC tillika FC

Stab

Servicecenter

HR-avdelning
HR-chef

Ekonomiavdelning
Ekonomichef

Tillväxtavdelning
Tillväxtchef

Miljö- och bygg avdelning
Miljö- och byggchef

Teknisk avdelning
Teknisk chef

Slottet

Fastighetsenhet

Gata- parkenhet

Planfunktion

Hamnar

Kostenhet

Lokalvårdsenhet med
samlastning
och logistik

Administrativ
enhet
Miljö- och
hälsoskydd

Bygglovsenhet

Livsmedel

Alkholohol,
tobak mm

Förslaget har samverkats med organet FOSAM (förvaltningsomfattande samverkan), berörda chefer och personal har informerats, kommunen har sammanställt
annonsunderlag för rekrytering och har inlett rekryteringsprocessen av miljö- och
byggchef. Rekryteringsprocessen förväntas pågå till åtminstone november 2021.
Konsekvensanalys
Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed godkänns förslaget och ska börja gälla från och med 2022-01-01.
Beslut skickas till
HR-avdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/146 106 KS

Återrapportering Ökad samverkan med Mörbylånga kommun angående
vattten- och avloppstjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
överlämna avstämning av kommunstyrelseuppdrag 2019-11-26 § 176 till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 § 176 bland annat att ge kommunchefen i
uppdrag att löpande informera kommunfullmäktige om arbetet med samarbets- och
samverkansområden mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att hitta samarbets- och samverkansområden
mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. I de forum som båda kommuner har till sin förfogande har uppdraget vidare diskuterats.
Beslutsunderlag
Utredning av Samarbete mellan Borgholms kommuns och Mörbylånga kommuns
vatten- och avloppstjänster.
Hållbarhetsindex - Utvärderingsdetaljer för Mörbylånga (2020).
Hållbarhetsindex - Utvärderingsdetaljer för Borgholm (2020).
Förslag på Avsiktsförklaring - VA Samverkan Öland.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/167 006 KS

Elektronisk signering av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köp av system för elektronisk signering.
att

kommunstyrelsen och dess utskott ska ha möjlighet att signera protokoll och
andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

att

kommunstyrelsen som huvudregel ska signera sina protokoll och andra
handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

att

ge kommunchefen i uppdrag att anta en rutin för säker användning av
elektronisk signering.

Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta
att

kommunfullmäktige och dess beredningar ska ha möjlighet att signera protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken
tillåter detta.

Ärendebeskrivning
Justering av beslut har ett viktigt syfte och en viktig rättsverkan. Justering finns till
för att säkerställa att det fattade beslutet är formulerat så som den instans som fattade beslutet avsåg och att protokollet motsvarar det som inträffade på sammanträdet. Ett beslut anses också ha upprättats först när protokollet där beslutet framgår är justerat. I regel kan ett beslut verkställas först när det finns ett justerat protokoll.
Att kunna justera (signera) protokoll, beslut och andra handlingar digitalt och på distans efterfrågas. Sedan kommunfullmäktige 2020-04-20 § 48 tillät deltagande på
distans på kommunens instansers sammanträden har nyttan av att signera dokument på distans ökat. Detta eftersom justeringar inte i samma utsträckning kunnat
ske i samband med andra sammanträden i samma utsträckning som tidigare.
Dessutom har resan till justeringen i vissa fall blivit den enda resan som en förtroendevald har behövt göra i sitt politiska uppdrag
Möjligheten att signera beslut digitalt har uppstått i och med den elektroniska legitimationens utökade användning och legitimitet. Idag använder flera kommunala
myndigheter i länet sig av digital signering av protokoll, bland annat Oskarshamns
kommun, Region Kalmar län och Mörbylånga.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommuner får justera protokoll elektroniskt. Digital justering som kräver att handlingar skickas via internet kan dock vara olämpligt i de fall handlingarna är hemliga
eller av särskild känslig art.
Elektronisk signering och legitimering klassas vanligen som enkel, avancerad eller
kvalificerad. Justering av protokoll och beslut brukar kräva att signeringen klassas
som avancerad, baserat på definitionen presenterad i gällande konventioner och
lagar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 203 föreslår kommunstyrelsen att
godkänna köp av system för elektronisk signering, att kommunstyrelsen som huvudregel ska signera sina protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet,
sekretess och tekniken tillåter detta och att ge kommunchefen i uppdrag att anta
en rutin för säker användning av elektronisk signering.
Härutöver föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 203 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige och dess beredningar
ska ha möjlighet att signera protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 203.
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29.
Bedömning
Borgholms kommun har i dagsläget möjlighet att implementera Netpublicators
elektroniska signeringsfunktion. Om kommunstyrelsen skulle beslutat att börja signera sina protokoll och beslut elektroniskt skulle denna funktion kunna introduceras
för en månadskostnad på cirka 2 000 kronor. Detta skulle köpa ett visst antal licenser som vid ett senare tillfälle skulle kunna, vilka kan fördelas. Konstanden kan
eventuellt delas mellan flera nämnder.
Om alla nämnder skulle implementera digital signering av protokoll skulle en stor
del av månadskostnaden täckas av insparad reseersättning. Utöver denna besparing bör fler vinster uppstå i insparade materialkostnader för att tycka och skriva
under protokoll. Dessutom bör beslutet leda till klimat- och miljövinster av minskat
resande till och från justeringstillfällen.
Det aktuella systemet tillhandahåller möjligheten att använda avancerad signering
och anses uppfylla kraven för att kunna signera dokument.
Elektronisk signering skulle troligen minska nämndsadministrationen något. Beslutet skulle dessutom möjligöra för fler effektiviseringar eftersom det nämnda systemet är kompatibelt med andra verksamhetssystem som kommunen har idag. Beslutet kommer dessutom leda till att färre fysiska handlingar måste bevaras och
lagras av kommunen.
Justerandes sign
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Nyttan med att kunna signera digitalt och på distans bedöms vara att justering av
beslut kan ske snabbare, klimat-smartare och mer ekonomiskt. Dessutom skapas
möjligheten att lättare komma runt problem med justering som kan uppstå i samband med sjukdom eller andra skäl som förhindrar eller försvårar fysiska möten.
Köp (uppstarskostnad och nödvändig utbildning) av systemfunktion för elektronisk
signering är 39 998 kronor och ryms inom kommunstyrelsens antagna budget för
IT-system. Denna kostnad omfattar uppstartskostnad och utbildning i användning
av systemet.
Konsekvensanalys
På sikt kan systemet bli självfinansierande genom minskade rese- och materialkostnader. Kostnaden förväntas täckas av dagens budget för nämndssammanträden,

ersättningar och arvoden.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD), Carl Malgerud (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Odförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för delavgörande
Kommunchefen
Ölands kommunalförbunds IT-chef
Samtliga nämnder för kännedom
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/137 006 KS

Sammanträdesdatum och tider 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna följande sammanträdesdatum för 2022:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 23 augusti, 20 september
från klockan 09:00; och
preliminärt 25 oktober, 29 november och 20 december.
Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. Kommunfullmäktige har beslutat att sammanträda på följande datum:
17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 september
och 17 oktober, och preliminärt 21 november, 12 december och 19 december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-20.
Bedömning
Följande datum är tisdagar som varken krockar med allmän helgdag eller kommunfullmäktigesammanträden.
Kommunstyrelsens första sammanträde efter valet förväntas pågå större delen av
dagen.
Månad
Januari

Kommunstyrelsen
2022-01-25

Februari

2022-03-01

Mars

2022-03-29

April

2022-05-03

Maj

2022-05-31

Juni

2022-06-28

Juli
Justerandes sign
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Augusti

2022-08-23

September

2022-09-20

Oktober

Preliminärt
2022-10-25
Preliminärt
2022-11-29
Preliminärt
2022-12-20

November
December

Beslut skickas till
Samtliga nämnder för kännedom
______________

Justerandes sign
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Dnr 2014/35 214 KS

För kännedom: Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för
granskning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för granskning har fattats i miljö- och
byggnadsnämnden 2021-09-23 § 223.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-05 § 204.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-23 § 223.
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, 2021-09-13.
Plankarta, 2021-09-13.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/211 253 KS

För kännedom: Beslut om andring av Detaljplan Stugan 1 för samråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna ändring av detaljplan för
Sjöstugeområdet med tillhörande handlingar för samråd. Beslutet har skickats till
kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-23 § 224.
Planbeskrivning ändring av detaljplan Sjöstugeområdet.
Ändring av plankarta.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/117 212 KS

För kännedom: Översiktsplan för Borgholms kommun - Prioriteringar
och utvecklingsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har presenterat förslag till utvecklingsstrategi som är framtaget och
som är tänkt att utgöra det inledande avsnittet till översiktsplan 2040. Vissa justeringar återstår. Tillväxtenheten har inhämtat arbetsutskottets synpunkter för att
skapa en bra förankring inför kommande samråd. Dokumentet, som kommer ligga
som underlag till vidare beredning av ärendet kan komma att justeras och kommer
därför fortsatt vara arbetsmaterial tills översiktsplanen är redo att behandlas i sin
helhet.
Syftet med dokumentet är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan genom att formulera målbild, utvecklingsteman och utvecklingsstrategi utifrån en tydlig röd tråd. Utvecklingsstrategi är en av de tre aspekterna i
Boverkets modell för översiktsplaner. I översiktsplanen för Borgholms kommun ger
utvecklingsstrategin en första bild av hur prioriteringarna implementeras i ett geografiskt perspektiv och en översiktlig bild av var olika utvecklingsfrågor prioriteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 206.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-06.
Arbetsmaterial Prioriteringar och utvecklingsstrategi översiktsplan 2040.
______________
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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).
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handlingar
Utskriftsdatum:

2021-10-20

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2021-09-22 - 2021-10-20

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

41

Utskriven av: Jonatan Wassberg

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2021.2161

I

Servitutavtal Stuga 489 Borgholm 11:52

2021-09-22

Per Möller/Stuga 489

KS 2019/226-214

KS Meddelande
Kommunstyrelsen 2021-09-28 §134 godkänner
redovisning av delegationsbeslut och lägger den
tillsammans med inkomna meddelanden till
handlingarna

Jonatan Wassberg

AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2183

I

Kallelse ärende Avstyckning från Borgholm 11:1
(stuga 426) Lantmäteriets ärendenummer
H20504

2021-09-23

Lantmäteriet Fastighetsbildning/stuga 426

KS 2019/226-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

KALLELSE

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2184

I

Underrättelse om beslut ärende Återkallad
avstyckning från Borgholm 11:1 (Stuga 423)
Lantmäteriet ärendenummer H20837

2021-09-23

Lantmäterimyndigheten/Stuga 423

KS 2019/226-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2185

I

Protokoll ärende Ledningsrätt för VA berörande
Köpingsvik - Kårehamn Lantmäteriet
ärendenummer H21469

2021-09-23

Lantmäteriet Fastighetsbildning

KS 2021/4-423

KS meddelande

Jonatan Wassberg

PROTOKOLL

Markfrågor 2021
2021.2191

I

Servitutavtal Stuga 484 Borgholm 11:57

2021-09-23

Peter Holmberg, Catharina H. Holmberg/Stuga
484

KS 2019/226-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

AVTAL
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Ärendemening
Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2192

I

Servitutavtal Stuga 486 Borgholm 11:55

2021-09-23

Stuga 486

KS 2019/226-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2193

I

Servitutavtal Stuga 485 Borgholm 11:56

2021-09-23

Marie Boström, Joakim Eriksson/Stuga 485

KS 2019/226-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2194

I

Servitutavtal Stuga 427 Borgholm 11:59

2021-09-23

Anders Johansson, Erik Johansson/Stuga 427

KS 2019/226-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2197

I

2021-09-24

2021.2199

Jonatan Wassberg

Vimmerby kommun

I

2021-09-27

2021.2247

Inbjudan Barnkonventionens dag
KS meddelande

INBJUDAN

Inbjudan till Ålands 100-åriga självstyrelse den
9/6 2022 som bjuder in kommunen att delta i
detta genom olika förslag som kan arrangeras i
kommunen för att fira tillsammans

Magdalena Widell

Ålands landskapsregering

I

KS meddelande

INBJUDAN

Underrättelse om beslut i avslutad
lantmäteriförrättning gällande Borgholm 11:1
Stuga 489

Magdalena Widell

2021-09-29

Lantmäteriet/Stuga 489

KS 2019/226-214

KS meddelande

UNDERRÄTTELSE

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2248

I

Kallelse till lantmäterisammanträde 2021-10-22
10:00 digitalt gällande ledningsrätt för VA
Kårehamn 2:7

2021-09-29

Lantmäteriet

KS 2021/4-423

KS meddelande

Magdalena Widell

KALLELSE

Markfrågor 2021
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Ärendemening
2021.2267

I

2021-10-01

2021.2284

Redovisning av Länsstyrelsens arbete med att
Magdalena Widell
föreslå befintliga Natura 2000-områden för
utpekande av gråsäl (enligt RU i länsstyrelsernas
regleringsbrev 2021)
Havs- och vattenmyndigheten dnr 00140-2021
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att inte föreslå gråsäl i
något av Kalmar läns befintliga Natura 2000områden utpekade enligt EU:s art- och
habitatdirektiv.
Lännstyrelsen i Kalmar

I

2021-10-04

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Protokoll Överförmyndarnämnden 16 sep 2021

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden
KS meddelande

2021.2320

I

PROTOKOLL

Förvaltningsrätten meddelar delbom och avslår
Magdalena Widell
yrkandet om inhibition gällande
Kommunfullmäktiges beslut den 16 augusti 2021,
§ 84

2021-10-06

Förvaltningsrätten

KS 2021/72-104

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Redovisning av partistöd 2021
2021.2350

I

2021-10-07

2021.2365

Kallelse Ölands Vattenråd styrelse 2021-10-11
Ölands vattenråd

I

2021-10-12

KS meddelande

KALLELSE

Inbjudan Agenda 2030-råd 29 oktober kl 08.3012.00 via Teams. Bifogat finner ni inbjudan med
program och anmälningsinformation.
Vid detta tillfälle kommer vi att få en aktuell
lägesbild, återkoppling med fokus på de tre
prioriterade målen och gemensamt diskutera
vägen framåt.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar
KS meddelande

2021.2375

Magdalena Widell

I

INBJUDAN

Skrivelse för kännedom: Kommunalbesvär
Jonatan Wassberg
Borgholms kommun, överklagande av miljö- och
byggnadnämndens beslut att godkänna detaljplan
för granskning.

2021-10-14

Eva Fee

KS 2014/35-214

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Detaljplan Stora Rör 2:1, Östra Stora Rör
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Ärendemening
2021.2376

I

Inbjudan till regional workshop i valsäkerhet

2021-10-14

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2021/113-111

KS meddelande

Jonatan Wassberg
INBJUDAN

Allmänna val 2022
2021.2377

I

2021-10-13

2021.2396

Program och inbjudan till Mittlandskonferensen
för granskning - Samverkansgruppen

Jonatan Wassberg

Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS meddelande

INBJUDAN

Servitutavtal Stuga 482 Borgholm 11:58

Magdalena Widell

2021-10-08

Camilla & Andreas Skagelind/Stuga 482

KS 2019/226-214

KS meddelande

AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2397

I

Servitutavtal Stuga 487 Borgholm 11:54

2021-10-08

Boc & Christina Johansson/Stuga 487

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2398

I

Servitutavtal Stuga 499 Borgholm 11:51

2021-10-01

Bo & Sonja Hällstrand/ Stuga 499

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2399

I

Servitutavtal Stuga 428 Borgholm 11:67

2021-10-01

/Stuga 428

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2400

I

Servitutavtal Stuga 492 Borgholm 11:66

2021-10-01

Roger Notting/Stuga 492

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2401

I

Servitutavtal Stuga 422 Borgholm 11:62

2021-10-01

Jonas & Birgit Olsson/ Stuga 422

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2402

I

Servitutavtal Stuga 488 Borgholm 11:53

2021-10-01

Håkan & Gunilla Berg/ Stuga 488

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
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Ärendemening
2021.2406

I

Servitutavtal Stuga 493 Borgholm 11:65

2021-10-10

Johanna, Markus, Sanna Ahlstedt/Stuga 493

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
AVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-10-20

Utskriven av:

46

Jonatan Wassberg

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning
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Kategori
Ansvarig

2021.2219

Tack och bock- Ansökan tillstyrks 2021-09-29--2021- Anders Magnusson
10-03 placering enligt måtten 8* 20 som ej får
§74/2021
överträdas.

2021-09-28

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/6-002

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2021.2239

Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Södra
Långgatan13 06-09-2021-30-09-2021

Julia Hallstensson §23/2021

2021-09-29

20210052/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2240

Grävtillstånd- Grävtillstånd gällande rörande GC
Sjöstugevägen 16-09-2021-30-09-2021

Julia Hallstensson §25/2021

2021-09-29

20210053/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2241

Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Kolstadgatan1 20 Julia Hallstensson §24/2021
-09-21-31-10-21

2021-09-29

20210054/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2242

Grävtillstånd- Grävtillstånd grävning sker på
Landsborgsvägen 20-09-21-29-10-21

Julia Hallstensson §26/2021

2021-09-29

20210055/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Magdalena Widell

2021.2243

Grävtillstånd- Grävtillstånd rörande GC -Ålfiskaregatan 20-09-21- 29-10-21

Julia Hallstensson §27/2021

2021-09-29

20210056/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson
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Ansvarig
2021.2244

Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Tessins väg 1 07- Julia Hallstensson §28/2021
09-21-17-09-21

2021-09-29

20210051/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2250

Borgholms båtklubb- Tillstyrk ansökan om
Uppställning av mobil kran, Borgholms
hamnområde, Borgholm, 2021-10-03 och 2021-1009, kl. 07.00-16.00.

Anders Magnusson
§75/2021

2021-09-29

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.2254

Ölands bygglag- Tillstyrk ansökan Byggetablering,
Södra Esplanaden 7, Borgholm, 2021-10-04--202110-29

Anders Magnusson
§76/2021

2021-09-29

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/6-002

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2021.2352

Delegationsbeslut: Yttrande över SOU 2021:36
Gode män och förvaltare ±en översyn

2021-10-08
KS 2021/9-002

Ilko Corkovic §14/2021
Ilko Corkovic

Delegation KSO

KSO
Ilko Corkovic

2021.2363

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud mot trafik
med fordon på Sandgatan och Köpmangatan,
Borgholm 0885:2021 51

2021-10-08
KS 2021/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§31/2021

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko
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