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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

Det har skett en uppgång av smittspridning i länet. Tidigare låg antalet smittade på cirka 50-60 i veckan, men den senaste veckan har det varit cirka 200
smittade. Det finns personer inlagda på sjukhuset, men ingen ligger inlagd
på IVA. Borgholm är lindrigt drabbade av denna uppgång.
Inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och särskilt boende har dos 3 av vaccinet
getts till omsorgstagare samt personal.
Nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten från och med 22 november är
att man återigen ska testa sig vid symptom även om man är fullvaccinerad.
Det finns att hämta tester utanför Vårdcentralen i Borgholm bland annat.
Folkhälsomyndigheten diskuterar även att införa strängare regler efter 1 december, bland annat införande av covid-pass vid inomhusevenemang med
över 100 personer. Borgholms kommun följer utvecklingen och håller sig observanta gällande smittspridningen och informationen från Folkhälsomyndigheten.
Digitala medborgardialoger genomförs just nu i kommunen. I våras genomfördes dessa för medborgare på östa sidan, och nu satsar man på dialoger
från Högsrum i Söder till Böda i norr. Förra veckan genomfördes medborgardialog för Högsrum-Räpplinge, och framåt så planeras dialoger för Borgholms centralort, Köpingsvik, samt Alböke, Föra, Persnäs, Högby (Löttorp)
och Böda. På dessa möten deltar kommunchefen, samhällsplanerare samt
folkvalda representanter från kommunledningen. Syftet är att inhämta synpunkter från medborgarna gällande utvecklingen i kommunen.
Dialog gällande färjan mellan Byxelkrok och Oskarshamn hålls just nu mellan berörda parter om huruvida avtalet ska förlängas.
Polisens trygghetsmätning 2021, en mätning av den upplevda tryggheten
hos Sveriges kommuner befolkning, har offentliggjorts.
Lärarförbundet har offentliggjort sin ranking Bästa skolkommun 2021, som är
avsedd att sätter fokus på kommunernas roll som huvudmän för skolan. I
rankingen framgår att Borgholms kommun hamnar på 30:e plats nationellt
samt på andra plats i länet. Bland annat är Borgholms kommuns skolors meritvärden och gymnasiebehörighet väldigt hög.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-11-23

145



4

Dialog förs med utbildningsnämndens presidium gällande att öka samarbetet
mellan näringsliv och skola.
 En miljö- och byggchef håller på att rekryteras som följd av organisationsjusteringen som det beslutats om tidigare, och kommunen har fått in många
bra sökande.
 Kommunen har haft möte om det nya potentiella räddningstjänstförbundet
som involverar nio (9) kommuner i länet.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/8 042 KS

Budgetuppföljning, oktober
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter oktober.





Resultatet för kommunen är +70,0 miljoner kronor. (Årsprognos +69,7 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +59,8 miljoner kronor. (Årsprognos
+57,0 miljoner kronor)
Likvida medel 69,4 miljoner kronor. (Årsprognos 59,1 miljoner kronor)
Investeringar 48,3 miljoner kronor. (Årsprognos 75,0 miljoner

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen oktober 2021.
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen oktober 2021.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat men arbetar kontinuerligt med åtgärder.

Justerandes sign



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.



Nämnd sekreterare 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.
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Utbildningsnämnden visar en budget i balans för perioden och för året. Detta innebär endast mindre förändringar och anpassningar under höstterminen utifrån
personal och elevförändringar.
En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden genomförs under året.
Under oktober har det inte varit några drastiska effekter utifrån pandemin vilket
skapat ett större lugn. Dock vittnar rektorerna om trötta medarbetare på vissa enheter.
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. Fortsatt utveckling av "Hemsjukhuset" och digitala lösningar planeras efter årsskiftet.
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

Tilläggsbudget 2021 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan
innevarande år
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

tilläggsbudgetera projekt 1001 i investeringsredovisningen med 17 502 720
kronor för år 2021.

att

minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgeten med 15 752
720 kronor 2023.

att

löpande följa upp investeringsprojektet gällande ekonomi och utförande.

Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbudget respektive plan för år 2022-2023. Projektet har påbörjats år 2021 och efter inkommen betalningsplan, som varit något försenat från entreprenören, har kommunen utgifter om cirka 15 750 000 kronor. Det har dessutom uppkommit icke budgeterade utgifter om cirka 1 750 000 kronor som utfaller i år.
För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för
2021 krävs därför en justering av investeringsbudget 2021 med cirka 17 500 000
kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 249 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera projekt 1001 i investeringsredovisningen med 17 502 720 kronor för år 2021 och att minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgeten med 15 752 720 kronor 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 249.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04.
Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som beslutades 2021-05-24.
Bedömning
Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade investeringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång
under år 2021 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.

Justerandes sign
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Under år 2021 planeras markförberedande arbete, gjutläggning samt rördragning
för Hus B, C samt K (Bilaga 1 – ritning för översiktsbild). För att investeringsredovisningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspekter krävs en tilläggsbudet
till projektet för år 2021 med 17 502 720 kronor. Budgeten avser att täcka:






15 752 720 kronor – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2021 och
är i enligheten med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av
Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser huvudsakligen markförberedande
arbeten, gjutläggning och rördragningar som är hänförliga till Hus B,C samt
K.
1 500 000 kronor – Dessa kostnader är dels hänfördliga till konsultkostnader
som uppkommit under upphandlingen och framtagning av förfrågningsunderlaget, dels kostnader som är hänförliga under själva detaljprojekteringen, där
gransking har skett mot de handlingar som Stele Entreprenad AB inkommit
med, innan dessa handlingar blir skarpa bygghandlingar samt kostnad för
byggledning- och kontroll enligt vårt upphandlade avtal mot WSP.
250 000 kronor – Dessa kostnader är hänförliga till bygglovspliktiga kostnader som uppkommit i samband med nybyggnationen

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 15 752 720
kronor.
Konsekvensanalys
Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2021 kan Borgholms
kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte
följer beslutad investeringsbudget.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med justeringen att lägga till en tredje att-sats om att löpande följa upp investeringsprojektet gällande ekonomi och utförande.
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
framlyft justering.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagen justering.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/219 286 KS

Utbyggnad Runstens förskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avsätta 1 150 000 kronor (inklusive 15 % ÄTA) i investeringsmedel 2022 för
utbyggnad av Runstens förskola med ny entré och angöring mot förskolans
innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn.

att

fastighetsavdelning får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna som
uppstår.

Ärendebeskrivning
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kommun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt
att uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola
och skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om
att fler barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.
På förskolans våning två, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn
som är fyra till fem år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full
att även barn som är tre år behöver delta i verksamheten på våning två för att förskolan ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt viktigt för Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen
i vår kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 261 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att äska 1 150 000 kronor (inklusive 15 % ÄTA) i investeringsmedel 2022 för utbyggnad av Runstens förskola med ny entré och angöring
mot förskolans innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn och
att fastighetsavdelning får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna som
uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 261.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04.
Konsekvensanalys Hall Runsten, 2021-11-01.
Bilaga 1, 2021-11-01.

Justerandes sign
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Bedömning
För att kunna flytta upp barn som är tre år gamla på våning två behövs vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna. En dörr har installerats i väggen mellan biblioteket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokalerna. Trappan har anpassats med barnräcke och grindar för att bli säker för barnen.
Dessa mindre insatser har genomförts inom fastighetsavdelningens och utbildningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar.
En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig
till förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytterkläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrymningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stället som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster.
En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn.
Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård behövs för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggnaden till 1 150 000 kronor (inkusive 15 % ÄTA). Se Bilaga 1 för underlag.
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Erik Arvidsson (SD), Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL)
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
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/81 041 KS

Kopietaxa 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta nedan föreslagen kopietaxa för 2022.
att

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

Beslutet ersätter motsvarande delar i kommunens taxor 2022 antagna av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 68.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kapitlet 5 § har kommuner rätt att ta avgifter för
tjänster och nyttighet som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller
annan författning.
Hur allmänna handlingar hanteras påverkar möjligheten till insyn i kommunens
verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av de allmänna
handlingar som är offentliga. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt
demokratiska samhälle. Det är viktigt att Borgholms kommun hanterar handlingarna på ett konsekvent sätt: registrerar, diarieför, sorterar, gallrar, förvarar och arkiverar.
Varje år tar Borgholms kommun beslut om taxor, här ingår kopietaxan. För att göra
det lätt både för kund, medborgare samt personal har en arbetsgrupp arbetat fram
ett förslag avseende kopietaxa för hela Borgholms kommun. Arbetsgruppen har
bestått av; administrativa chefen för socialförvaltningen, administrativa chefen för
utbildningsförvaltningen, bibliotekschefen samt administrativa chefen för kommunledningsförvaltningen.
Kommunsfullmäktige antog en taxa för de som täcks i förslaget i och med budget
2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 221 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta nedan föreslagen kopietaxa för 2022 och att kopietaxan börjar gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 221.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Kopietaxa, 2021-10-28.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Förslaget anses göra kopieringstaxan mer enhetlig och mer förståelig för anställda
och allmänheten.
Taxan för kopiering ska vara satt efter ett självkostnadspris och därför anses vissa
taxor spegla detta.
På grund av ökade styckkostnader för hantering av material som inte är digital, exempelvis DVD-skivor och microfilm, innehåller förslaget höjningar för kopior från
dessa medier.
Förslaget betyder att taxan antagen av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 68 ändras i de delar som ingår i den nya taxan.
Konsekvensanalys
Förslaget beräknas inte märkvärt påverka kommunens intäkter i samband med utlämnande av kopior.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med justeringen att till förslaget läggs att beslutet ersätter motsvarande delar i kommunens taxor
2022 antagna av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 68.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/81 041 KS

PBL-taxa 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
anta PBL-taxa 2022 enligt förslag.
Ärendebeskrivning
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommuner ska kunna få täckning för sina kostnader för den verksamhet i enlighet med plan- och bygglagen
(PBL) som kan finansieras via avgifter. Att upprätta en taxa är ett kommunalt
an-svar. Vid behov bearbetas och kompletteras taxeunderlaget. Ärendet avser
uppdaterad PBL-taxa (taxa rörande tjänster reglerade i plan- och bygglagen SFS
2010:900) för 2022.
Förändringar har gjorts av tabell 1 avseende tillbyggnad av bostadshus.
Förändringen har gjorts då samma åtgärd var möjlig att tolka in på fler kolumner i
tabellen.
Även fasta priser har lagts till för åtgärder som tidigare baserades på procentuell
uträkning av bygglovsavgift.
Kart- och mätdelen i taxan har förenklats med fasta priser och timdebitering.
Plandelen har fått förtydligande med redovisad handläggningskostnad: 1188 kr/tim.
Samt en förbättrad hänvisning till tabell för objektsfaktor. (tabell 3 objektsfaktor).
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-07 § 252 föreslår kommunfullmäktige att anta PBL-taxa 2022 enligt förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 222 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta PBL-taxa enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 222.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-07 § 252.
Förslag till PBL-taxa 2022, 2021-10-28.
Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-10-28.
Bedömning
Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 12 kapitel 8 § ger möjligheter för miljö- och
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan
dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande
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av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.
Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 12 kapitlet 9 § i samma lag ta ut en
planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kapitlet 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av
planen eller områdesbestämmelserna.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor och avgifter ska frysas på 2020 års nivå
och att kostnaden för detta ska tas mot resultatet.
Tomas Zander (C) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar 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.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt
nedan:
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomi
______________
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Dnr 2021/81 041 KS

Taxa för livsmedelskontroll 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll.

att

anta den nya beräkningen av timtaxa till 1207 kronor.

Ärendebeskrivning
Allmänt i Sverige gäller att all tillsyn ska finansieras med avgifter. Förordning
2021:176 om avgifter i offentlig kontroll av livsmedel gäller från och med 1 april
2021 och innebär att alla avgifter för livsmedelskontroll ska debiteras i efterhand.
Detta ska gälla fullt ut från och med 2024, vilket innebär att det finns en övergångsperiod fram till dess. Kontrollmyndigheten kan själv bestämma med vilken
takt införseln av efterhandsdebiteringen ska ske. Med tanke på att flera större förändringar inom livsmedelskontrollen är att vänta inom samma tidsperiod kan det
vara en bra idé att införa efterhandsdebitering fullt ut från och med 2022-01-01.
Näringslivet i Borgholms kommun har länge efterfrågat en efterhandsdebitering,
vilket också talar för att införa detta snarast möjligt.
Kontrollförordningen (EU) 2017/625 och Livsmedelslagen (2006:804) har infört en
del nya begrepp som inte fanns tidigare och av den anledningen är en uppdatering
av taxebestämmelserna nödvändig för att nämnden ska kunna ta betalt fullt ut för
kontrollen. Detta gäller oavsett om nämnden beslutar att införa efterhandsdebitering 2022 eller inte.
Revidering av timtaxan är motiverat eftersom den senaste beräkningen gjordes
2015 och sedan dess har förvaltningen omorganiserats till fler mindre enheter. Både miljöenhet och administrativa enheten har fysiskt flyttats från övriga enheter,
med egna lokalkostnader och längre avstånd till gemensam service som konsekvens. Arbetssätt och rutiner har också förändrats under denna period. En ny modell har presenterats från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som är lättare
att följa än den tidigare modellen.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 253 förslår kommunfullmäktige att anta
de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll samt den nya beräkningen av
timtaxa till 1207 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 223 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll
och att anta den nya beräkningen av timtaxa till 1207 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 223.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 253.
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-10-28.
Förslag på Taxebestämmelser för livsmedelskontroll 2022, 2021-10-28.
Excelfil visande timavgift för Livsmedelskontroll 2022, 2021-10-28.
Bedömning
Timtaxan är beräknad med utgångspunkt av SKR:s modell för beräkning av timtaxa
för livsmedelskontroll publicerad i september 2021 på deras hemsida. Beräkningen
av timtaxan är utförd med de siffror som är aktuella för 2021, och korrigerad för
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 2021.
Vid beräkningen av timtaxan har det antagits att täckningsgraden för en tjänst som
miljöinspektör inom livsmedelsområdet är 80 %. Det vill säga 20 % av tjänsten är
skattefinansierat. Därför är denna andel borttagen vid beräkningen av kostnaderna.
När det gäller sommarvikarier och administrativ personal har detta inte räknats
bort, där är täckningen 100 %.
Beräkningen av kontrolltid är uppskattade siffror baseras på antalet planerade kontroller och registreringar de senaste åren och aktuell bemanning. Miljöenheten har
två miljöinspektörer som båda arbetar 80 % inom livsmedelkontroll (inklusive
dricksvatten) och under 2021 har två sommarvikarier varit anställda i 1,5 månader.
I nuvarande beräkning hamnar timtaxan på 1207 kronor efter uppräkning av PKV
(1179 kronor före justering), vilket motsvarar en höjning med 9 % av nuvarande
taxa på 1081 kronor. Genomsnittet för livsmedelstaxan i hela riket var 1159 kronor
år 2020 enligt Livsmedelsverkets myndighetsrapportering. Då var timavgiften i
Borgholms kommun på 1053, alltså drygt 100 kronor under genomsnittet. Med
bakgrund av detta anser miljöenheten att en ökning med 98 kronor är rimlig.
Jämförelse av olika timtaxor i regionen (siffror från Miljösamverkan syd-ost).
Konsekvensanalys
Den nya kontrollförordningen innebär att de gällande taxebestämmelserna inte ger
nämnden rätt att ta betalt för ”annan offentlig verksamhet”. Detta påverkar nämndens möjlighet att täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen. Före utgången av
2023 måste efterhandsdebitering vara införd, annars kan nämnden inte debitera för
kontrolltid.
Om inte timtaxan justeras så riskeras ett underskott och att skattemedel felaktigt används till livsmedelskontrollen.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Marcel van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Erik Arvidsson(SD) yrkar att samtliga taxor och avgifter ska frysas på 2020 års nivå
och att kostnaden för detta ska tas mot resultatet.
Ordförande konstaterar 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.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt
nedan:
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/81 041 KS

Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal
verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per timme.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på Sveriges kommuner och
regioners (SKR) hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det
är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av
timtaxa rekommenderar SKR att PKV för innevarande år används för att beräkna
nästkommande års timtaxa. SKR presenterar en tabell över index i oktober varje
år och det är denna indextabell som utgör underlag för höjningen.
Enligt redovisad tabell i september/oktober 2021 anges ett prisindex om 2,4 % för
2021. Förslag till timtaxa för år 2022 redovisat ovan innebär alltså en höjning om
2,4 % utifrån 2021 års timtaxa på 965 kronor för miljötillsyn.
Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken bygger på timavgift som är beräknad enligt SKR:s modell (SKR).
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254 föreslår kommunfullmäktige anta
Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal verksamhet
(PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per timme.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Sveriges kommuner och regioners redovisade
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per
timme.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254.
Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-10-28.
SKR:s prisindex kommunalverksamhet för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
2021-10-28.
Bedömning
Med den presenterade justeringen hamnar timtaxan på 988 kronor efter uppräkning med PKV från 965 kronor som är 2021 års timtaxa.
Miljösamverkan Sydost har gjort en sammanställning över olika timtaxor i Kalmar
län samt på Gotland.
Kommun

Avgift miljö 2020, Avgift miljö 2021,
kronor per timme kronor per timme
Kalmar
951
971
Mönsterås
890
925
Nybro
980
Gotland
1020
Torsås
940
Högsby
880
900
Vimmerby/Hultsfred
781
Västervik

981

Borgholm

940

965

Oskarshamn

946

1078

Emmaboda

935

995

Mörbylånga

975

Sammanställningen visar att sju kommuner i länet har högre avgift och fyra
kommuner har en lägre timavgift än Borgholm. Förutsatt att övriga kommuner
tillämpar samma index för taxehöjning betyder det att Borgholms kommun ligger
i den undre halvan i länet gällande timtaxenivå.
Konsekvensanalys
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så
sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor. Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär dels en minskad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de
kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. Om nämnden beslutar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-11-23

152

20

att anta den föreslagna höjningen innebär det att timtaxan fortsätter höjas genom en
kontinuerlig anpassning till kostnadsutvecklingen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson(SD) yrkar att samtliga taxor och avgifter ska frysas på 2020 års nivå
och att kostnaden för detta ska tas mot resultatet.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Erik Arvidssons avslagsyrkande; kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt
nedan:
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 153

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-11-23

153

21

Dnr 2021/81 041 KS

Taxa Borgholms slott 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

justera Borgholms slotts taxa 2022 genom att
sätta entrépriset för barn mellan 5-11 år till 60 kronor under perioden juni-augusti med start 2022;
sätta priset för barnvisning till 400 kronor + entréavgift;
sätta priset för vuxenvisning till 600 kronor + entréavgift;
sätta priset för kvälls/helgvisning till 800 kronor + entréavgift.

Ärendebeskrivning
Barnens slott är en viktig programpunkt för verksamheten på Borgholms Slott. Programpunkten är ett uppskattat inslag för våra besökande barnfamiljer.
Barnens slott, i sin nuvarande form, har bedrivits under cirka 20 år och delar av nuvarande inventarier och installationer är i stort behov av förnyelse. Som ett led i
detta arbete ses helheten över inom verksamheten Barnens slott inför säsongen
2022. En del aktiviteter plockas bort och nya kommer till.
En central del som är i behov att förändras är själva avgiften som barn erlagt för att
delta verksamheten Barnens slott. Även om barnen haft fri entré till slottet har deras medverkan i olika aktiviteter inom Barnens slott varit avgiftsbelagd. Avgifterna
har varit olika beroende på vilka aktiviteter barnen avsett delta i.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254 föreslår kommunfullmäktige att anta SKRs redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av
timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt
PKV 988 kr per timme. Samt föreslår nämnden kommunfullmäktige att anta taxan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att justera Borgholms slotts taxa 2022 genom att sätta
entrépriset för barn mellan 5-11 år till 60 kronor under perioden juni-augusti med
start 2022; sätta priset för barnvisning till 400 kronor + entréavgift; sätta priset för
vuxenvisning till 600 kronor + entréavgift; sätta priset för kvälls/helgvisning till 800
kronor + entréavgift.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02.
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, prisindex kommunal verksamhet.
Bedömning
Slottsverksamheten är idag kontantfri och verksamheten önskar förändra tidigare
betalsystem inom Barnens slott till att innefatta en entréavgift för barn mellan 5-11
år, detta skulle ersätta tidigare betalsystem. Detta för att få en fungerande betallösning inom befintligt betalsystem som blir mer kostnadseffektiv och driftsäker för
verksamheten.
Om vi jämför likartade besöksmål med inriktning mot barnfamiljer, som Astrid Lindgrens värld och Kalmar Slott, har de redan idag en entréavgift för barn som samtidigt ger barnen tillträde till merparten av de aktiviteter som riktar sig till målgruppen
inom deras anläggningar.
En justering av nuvarande priser för olika kategorier visningar på slottet är i behov
av att justeras då nuvarande prisbild inte täcker de faktiska kostnaderna för en guide i samband med en visning. Målsättningen för verksamheten är att visningsavgiften skall täcka kostnaden för guiden.
Konsekvensanalys
Ändringar enligt förslagen ovan förändrar inte redan tagen budget för 2022.
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 framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Slottschefen
Ekonomiavdelningen
Tillväxtchefen
______________
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Dnr 2021/81 041 KS

Återvinning och avfallstaxa 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
anta återvinnings- och avfallstaxa 2022 enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Borgholm Energi har skickat över ett förslag på återvinnings- och avfallstaxa för
2022 till kommunen för beredning och beslut.
Avfallstaxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra
styrmedel för att nå uppsatta mål.
Borgholm Energis styrelse 2021-10-20 § 71 beslutade att överlämna förslaget till
taxa för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 226 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta återvinnings- och avfallstaxa enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 226.
Borgholm Energi 2021-10-20 § 71.
Förslag till Återvinning- och avfallstaxa 2022, 2021-10-28.
Promemoria till förslag till Återvinnings- och avfallstaxa 2022, 2021-10-28.
Förtydliganden om kundpåverkan av förslag till Återvinnings- och avfallstaxa 2022,
2021-10-28.
Bedömning
Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader 2022, i
enlighet med verksamhetens driftbudget. Avfallstaxan 2022 beräknas ge en totalintäkt på cirka 26 620 000 kronor exklusive moms, vilket är en intäktsökning med 1,8
% (cirka 470 000 kronor exklusive moms) jämfört med beslutad budget 2021. Avgifterna för tjänsterna i avfallstaxan ökas dock med mer än 1,8 %. Det finns två anledningar till detta:
 Att utnyttjandegraden av tilläggstjänsterna för mat- och restavfall har minskat. Exempel på sådan tjänst är extra tömning på kärl och container.
Mängden mat- och restavfall som slängs i sopkärl och container har minskat.
 Att utnyttjandegraden av tilläggstjänster minskar beror troligen till stor del
på att mängden avfall som slängs minskat, då behövs inte lika många tömningar. Ytterligare en orsak är nog att Borgholm Energi under två års tid
gått ut med mer riktad information till kunderna om att se över sina abonJusterandes sign
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nemang och antalet extratömningar i en del att minska mängden transporter. Att minska transporter är ett mål i Borgholms kommuns avfallsplan.
Den minskade mängden mat- och restavfall som slängs i Borgholms kommun bidrar till att Sveriges, EU:s och FN:s miljömål samt att mål i Borgholms kommuns avfallsplan uppfylls.
Avgifts- och övriga förändringar på de olika tjänsterna beskrivs i promemoria till
förslag ”Borgholms kommuns Avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under
kommunalt ansvar”.
Den 2020-08-01 trädde ett antal ändringar i 15 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808)
och en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. En av ändringarna är att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kapitlet 20 § revideras. Därför har begreppet hushållsavfall
bytts ut i avfallstaxan.
Den 2020-12-23 beslutade Regeringen att producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävs den 2021-12-30. Returpapper är därefter ett avfall under kommunalt ansvar, vilket innebär att kommunerna
från och med den 2022-01-01 har ansvar för insamling och behandling av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta. Därför har avgifter förknippade med returpapper tagits fram.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Erik Arvidsson(SD) yrkar att samtliga taxor och avgifter ska frysas på 2020 års nivå
och att kostnaden för detta ska tas mot resultatet.
Ordförande konstaterar 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.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt
nedan:
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi
Avfall- och återvinningschef, Borgholm Energi
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/81 041 KS

Vatten- och avloppstaxa 2022
Beslut
Kommunstyrelsen
att
anta förslag till vatten- och avloppstaxa 2022.
Ärendebeskrivning
Kommunen ska anta en taxa för kommunens/Borgholm Energis vatten och
avloppstjänster 2022. Borgholm Energi har tagit fram ett förslag om att lämnas vatten- och avloppstaxan oförändrad jämfört med gällande vatten- och
avloppstaxa.
Borgholm Energi 2021-10-20 § 74 beslutade att godkänna förslaget och
översända det till kommunfullmäktige i Borgholms kommun för antagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 227 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till vatten- och avloppstaxa
2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 227.
Borgholm Energi 2021-10-20 § 74.
Förslag till Vatten- och avloppstaxa 2022.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Erik Arvidsson(SD) yrkar att samtliga taxor och avgifter ska frysas på 2020 års nivå
och att kostnaden för detta ska tas mot resultatet.
Ordförande konstaterar 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.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt
nedan:
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.
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______________
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Dnr 2021/188 252 KS

Föreningarnas hus - köp av fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna förslaget till köpekontrakt gällande fastigheterna Törnrosen 2, 8
och 9 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor.

att

uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med
föreningen Folkets Hus i Borgholm i enlighet med villkoren som finns bifogade köpekontrakt.

att

uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med
pensionärorganisationerna SPF och PRO för att förverkliga ett Föreningarnas
hus.

att

upphäva kontrakt om årligt driftbidrag om 250 000 till föreningen Folkets hus i
Borgholm i samband med kommunens övertagande av fastigheterna och
därtill uppdra åt kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott undersöka möjligheten till nytt driftsbidrag för drift av biografverksamheten.

att

uppdra åt kommunstyrelsen att omedelbart uppdatera detaljplanen för Törnrosen 8 och 9 om köpet går igenom.

Ärendebeskrivning
Föreningen Folkets Hus i Borgholm och kommunen har under en tid haft dialog hur
vi tillsammans ska säkra verksamheten som föreningen driver då föreningen inte
har kraft att själva sköta fastigheterna på ett bra sätt. Därför föreslås att kommunen
övertar fastigheterna för en köpeskilling om 1 000 000 kronor samtidigt som föreningen tecknar ett 30-årigt hyresavtal med kommunen avseende del av fastigheten
Törnrosen 2 som garanterar dem rätten att utan ersättning nyttja lokalerna för bio,
opera, teater och musikföreställningar.
Förutom föreningen Folkets Hus i Borgholm ges utrymme att nyttja Törnrosen 2 för
i huvudsak föreningsverksamhet och därigenom skapa ett föreningarnas hus i centrala Borgholm. Dialog har under senare år hållits med SPF och PRO om fasta lokaler för deras socialt viktiga verksamhet, vilket de i dagsläget delvis saknar. Dessa kan med fördel inhysas i denna fastighet.
Övriga fastigheter kan kommunen över tid utveckla och den befintliga stadsplanen
från 1942 medger för fastigheterna Törnrosen 8 och 9 byggrätter för cirka 8 lägenheter.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 250 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till köpekontrakt gällande fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor. Att uppdra åt
kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med föreningen Folkets Hus i Borgholm i enlighet med villkoren som finns bifogade köpekontrakt.
Samt att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal
med pensionärorganisationerna SPF och PRO för att förverkliga ett föreningarnas
hus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 250.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Utkast köpeavtal, 2021-11-04.
Villkorsbilaga, 2021-11-04
Kartbilaga, 2021-11-04.
Bedömning
Fastigheternas marknadsvärde bedöms vara betydligt högre än det framförhandlade priset och gynnar såväl föreningsverksamhet som en kommunal utveckling av
fler bostäder. Redan idag finns det detaljplanlagt för bostäder på området. Det kan
komma att behövas justeringar i fall kommunen beslutar att bygga exempelvis flerbostadshus på området.
Föreningen får idag drygt 250 000 kronor i årligt bidrag av kommunen för sin verksamhet och sina lokaler. Om köpet går igenom kommer detta bidrag att utgå i
samband med kommunens övertagande av fastigheterna och kommunstyrelsens
kultur- och fritidsutskott uppdras undersöka möjligheten om ett nytt driftsbidrag till
föreningen för drift av biografverksamheten.
Fastigheternas driftskostnader 2020 uppgick till cirka 185 000 kronor (VA, el, fjärrvärme) och hyresintäkterna till 133 000 kronor (lägenhet, gamla konsum och garagen). Fastighetens skick är delvis eftersatt och underhållsbehovet bedöms till cirka
4 000 000 kronor vilket får arbetas in i kommunens underhållsplan. Behovet består
av fasadunderhåll, ventilation samt ytskikt i huvudbyggnaden. Härutöver kan behov
av hiss till andra våningen föreligga på sikt beroende på hur lokalerna ska användas över tid ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Det behövs även en upprustning av biografssalongens inredning. Detta sköts med
fördel av Förningen Folkets hus då denna skulle kunna söka betydande stöd motsvarande 50 % av kostnaden av Svenska Filminstitutet.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med justeringarna att en fjärde att-sats läggs till om att upphäva kontrakt om årligt bidrag om
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250 000 till föreningen Folkets hus i Borgholm i samband med kommunens övertagande av fastigheterna och därtill uppdra åt kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott undersöka möjligheten till nytt driftbidrag för drift av biografverksamheten,
samt att en femte att-sats läggs till om att uppdra åt kommunstyrelsen att omedelbart uppdatera detaljplanen för Törnrosen 8 och 9 om köpet går igenom.
Yrkande
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S), Erik Arvidsson (SD) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagna justeringar.
Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för fortsatt beredning och diskussion med föreningen
om en möjlig externförsäljning med budskapet att säkra biografen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons med fleras bifallsyrkande; Carl Malgeruds och Annette Hemlins återremissyrkande.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagna
justeringar. Omröstning är begärd angående återremissyrkandena.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde röstar ja, och de som stödjer att ärendet ska återremitteras till kommunledningsförvaltningen för fortsatt beredning röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Därmed beslutar kommunstyrelsen att behandla ärendet på dagens sammanträde.
JA
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Erik Arvidsson (SD)

NEJ
Mats Olsson (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

AVTÅR

Reservation
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL) och Mats Olsson
(FÖL) reserverar sig mot beslutet.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtenheten
Fastighetsavdelningen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 157

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-11-23

157

30

Dnr 2019/203 218 KS

Bostadsförsörjningsstrategi 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i uppdrag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsprogram inför politiskt beslut.
Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen
tagit fram förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024. Strategin har varit
utsänd på remiss och inkomna synpunkter samt hur dessa har hanteras framgår av
remissvarssammanställningen.
Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 ska ersätta gällande program antaget
2017-09-18.
Strategin innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ska presenteras i ett särskilt dokument,
som ska behandlas politiskt och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst
en gång varje mandatperiod, oftare om förutsättningarna förändras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 239 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med
bilagor enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 239.
Förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024, 2021-10-25.
Justerandes sign
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Remissvarssammanställning, 2021-10-25.
Tjänsteskrivelse 2021-10-25.
Bedömning
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är en viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. Strategi för bostadförsörjning
2021-2024 utgör ett viktigt underlag för den översiktliga planeringen och som underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av
bestämmelserna i 2 kapitel 3 § om de så kallade allmänna intressena.
Beslutet måste avse just ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” men dokumentet där
de presenteras behöver inte heta så. För att följa Borgholms kommuns reglemente
gällande styrdokument presenteras riktlinjerna i ett dokument benämnt Strategi för
bo-stadsförsörjning 2021-2024.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med justeringen att det i strategin ändras från ”ej uppstartad” till ”ej beslutad” på sidan 14 under
”planerad kommunal byggnation” i Rälla.
Yrkande
Sara Kånåhols (V) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med framlyft justering.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagen
justering.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtchef
Samhällsplanerare
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/218 KS

Köp av fastigheten Norra Gärdslösa 19:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

köpa fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7 för 300 000 kronor för att möjliggöra parkeringsplatser åt skol- och förskoleverksamheten.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick i uppdrag (Dnr 2020/218 KS) att undersöka möjligheten att få
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa. Fastighetsägaren till Gärdslösa 19:1>7, Norra Gärdslösa 28 har ställt sig positiv till att avyttra cirka 1 125
kvadratmeter till Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 253 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att köpa fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7 för 300 000
kronor för att möjliggöra parkeringsplatser åt skol- och förskoleverksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 253.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01.
Kartbilaga fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7.
Bedömning
Prisbilen stämmer överens med marknadsvärdet, enligt dialog med, av kommunen,
upphandlad fastighetsmäklare.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M), Nina Andersson-Junkka (S), Sara Kånåhols (V) och Erik Arvidsson (SD) 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 bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtenheten
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/176 423 KS

Fastighetsreglering; Solberga 1:195
Beslut
Kommunstyrelsen beslut
att
godkänna överlåtelseavtal för att delar av Solberga 1:195 som innefattar allmänplatsmark ska överlåtas till Tingsene 1:14.
Ärendebeskrivning
Roos sälj och konsult AB kommer att genomföra en exploatering av fastigheten
Solberga 1:195 enligt gällande detaljplan 08-KÖP-1325. I och med genomförandet
av detaljplan ska enligt planen de ytor som innefattar allmänplatsmark så som gemensamma grönytor och vägar tillfalla Tingsene 1:14, skötsel och underhåll överlåts till Köpingsviks samfällighetsförening.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 263 föreslår kommunstyrelsen att
godkänna överlåtelseavtal för att delar av Solberga 1:195 som innefattar allmänplatsmark ska överlåtas till Tingsene 1:14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 253.
Överlåtelseavtal.
Genomförandeavtal mellan markägare/exploatör och vägföreningen.
Bedömning
Tingsene 1:14 är kommunens fastighet i Köpingsvik som innefattar all vägmark och
gemensamma grönytor i samhället. I och med genomförandet är detaljplan 08KÖP-1325 tillsakapas nya allmänna ytor på fastigheten Solberga 1:195. För att följa de tidigare förrättningar i Köpingsvik bör de allmänna ytorna tillfalla Tingsene
1:14 och skötsel för ytorna överlåtas till Köpingsviks samfällighet. Samfälligheten
har tecknat ett genomförande avtal med exploatören för att garantera att anläggningen byggs och överlåtes enligt samfällighetens krav.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna vid att besluta enligt förslag garanterar att vägar och grönområdet
sköts för allmänhetens intresse av samfälligheten.
Vid beslut om att inte överlåta delar av Solberga 1:195 finns det ingen garanti att
samfälligheten kan sköta området enligt genomförandeavtalet.
Beslut skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/186 286 KS

Investeringar i området Sjöstugeviken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ombudgetera 200 000 i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i
yttre hamnen till ombyggnad av parkering vid Sjöstugans badplats i Borgholm.

att

ombudgetera 500 000 i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i
yttre hamnen till nybyggnad av allmän toalett i anslutning till Sjöstugans badplats i Borgholm.

att

ombudgetera 150 000 i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i
yttre hamnen till iordningställande av lekplats, boulebanor och grillplats i Mejeriviken badplats i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 173 identifierade ett behov av att byta den så kallade Simskolebryggan och avsatte 3 100 000 kronor för att ersätta den med en
permanent brygga. Nybyggnation av Simskolebryggan har påbörjats och kommer
att pågå fram till försommaren 2022.
För att komplettera satsningen på Simskolebryggan har kommunledningsförvaltningen identifierat flera möjliga investeringsmöjligheter som inte är budgeterade för
2022. Dessa berör de offentliga toaletterna i området, parkeringsplatsen samt avsaknaden av aktivitetsytor.
Förslaget har tagits fram med hänsyn till de potentiella stordriftsfördelar som kan
uppstå om kompletterande satsningar påbörjas innan nybyggnationen av Simskolebryggan är färdigställd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 230 föreslår kommunstyrelsen att
ombudgetera medel i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i yttre
hamnen till ombyggnad av parkering vid Sjöstugans badplats i Borgholm. Att ombudgetera medel i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i yttre hamnen till nybyggnad av allmän toalett i anslutning till Sjöstugans bad-plats i Borgholm. Samt att ombudgetera medel i investeringsbudget 2022 från renoveringen av
kajen i yttre hamnen till iordningställande av lekplats, boulebanor och grillplats i
Mejeriviken badplats i Borgholm.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 230.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Bedömning
Projekt i anslutning till vatten effektiviseras genom att ha ett sidoprojekt att jobba
med parallellt. Under vissa perioder kan väder och vind påverka arbetet så att man
tillfälligt tvingas bryta jobbet. Vid andra tillfällen och moment i arbetet är personal
helt enkelt i vägen för varandra då utrymmet är väldigt begränsat. Vid dessa tillfällen är det både praktiskt, men framförallt ekonomiskt effektivt att snabbt kunna flytta över personal och maskiner på sidoprojektet och därmed slippa kostsamma stillestånd.
De insatser som föreslås görs så av två skäl. Dels det ovan angivna stordriftsfördelar och dels för att bli färdig i området kring den populära badplatsen.
Insatser:
Parkeringarna vid Sjöstugeviken är mycket välbesökta under sommarmånaderna.
Kommunledningsförvaltningen har dock identifierat ett behov av att strukturera upp
parkeringen för att optimalt nyttja ytorna och öka antalet parkeringsplatser. Investeringen bedöms kunna öka antalet parkeringsplatser och möjliggöra en cykelparking.
Kommunen har under 2021 haft parkeringsavgift på parkeringen i Sjöstugeviken.
Bruttointäkten från parkeringen prognostiseras till cirka 520 000 kronor 2021. Förslaget bedöms öka intäkterna för kommunen efter en ombyggnation av parkeringsplatsen.
Toaletten är undermålig och behöver bytas ut. När ny toalett placeras ut planeras
den ställas på samma plats som den nuvarande.
För att göra området mer attraktivt föreslås anläggning av boulebanor och grillplats
och en lekplats i Mejeriviken. Placering av dessa bestäms senare.
Bygglov för samtliga åtgärder finns sedan tidigare.
Kostnaden för åtgärderna beräknas vara som följer:




200 000 kronor för ombyggnad av parkering vid Sjöstugans badplats i
Borgholm.
500 000 kronor för nybyggnad av allmän toalett i anslutning till Sjöstugans
badplats i Borgholm.
150 000 kronor för iordningställande av lekplats, boulebanor och grillplats i
anslutning till Sjöstugans badplats i Borgholm.

Bedömning är att kommunen med dessa insatser avsevärt lyfter standarden och intrycket på badplatsen i sin helhet.
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I samband med dessa behov och möjliga stordriftsfördelar anses det också lämpligt att dröja med investeringar för renovering av yttre hamnen under pågående detaljplaneprocess. Investeringarna i Sjöstugeviken föreslås därför finansieras med
att flytta anslag för yttre hamnen 2022 till projektet.
Kostnaden täcks av det utrymme som finns i budget för renovering av yttre hamnen.
Konsekvensanalys
Eftersom det anses olämpligt att renovera yttre hamnen enligt plan under detaljplaneprocessen skulle inte flytten av anslag i sig försena projektet. Beslutet betyder
dock att finanseringen av renovering av yttre hamnen behöver ingå i budgetprocessen för 2023 och 2024.
Utan åtgärd kvarstår problemet med ostrukturerad parkering samt att toaletten fortsatt är undermålig och ger ett dåligt intryck.
Dagens sammanträde
Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med justeringen att beloppen för ombudgeteringarna läggs till i att-satserna.
Yrkande
Lars Ljung (S), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med framlyfta justeringar.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med framlyft justering.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Tillväxtenheten
______________
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Dnr 2021/87 561 KS

Anhållan om avgiftsbefrielse - hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden
2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avgiftsbefria hamnavgifter, sjöbodshyror och arrenden år 2021 för yrkesfiskare
i Borgholms kommun.
Ärendebeskrivning
Under 2020 har varit avgiftsfritt för Ölandska yrkesfiskare. Förutsättningarna har inte ändrats under 2021.
2021-03-37 inkom en skrivelse från Böda Byxelkroks fiskareförening och Böda
hamns truck- och isförening med en anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter,
sjöbodhyror och arrenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 229 föreslår kommunstyrelsen att
avgiftsbefria hamnavgifter, sjöbodshyror och arrenden år 2021 för yrkesfiskare i
Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 229.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Skrivelse, 2021-03-31.
Bedömning
Behovet av ekonomiska lättnader för kommunens yrkesfiskare är stort. Beslut om
att avgiftsfria yrkesfiskare för hamnavgifter, arrenden och sjöbodsavgifter år 2021
skulle underlätta för yrkesfiskare efter pandemin
Konsekvensanalys
Beslutet är beräknat kosta kommunen cirka 30 000 kronor och påverka cirka 10 aktörer. Beräkningarna är gjorda efter 2019 års fakturering.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
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Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Tillväxtenheten
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/201 805 KS

Extra bidrag till bygdegårdsföreningar för lokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 100 000 kronor för bidrag till bygdegårdsföreningar för kostnader relaterade till bygdegårdar. Medlen för bidraget tas i första hand inom kommunstyrelsen budget för projekt om bidrag.
att

uppdra kultur- och fritidsutskottet att fördela medlen till bidragen.

Ärendebeskrivning
Bygdegårdsföreningar i kommunen har till kommunledningen indikerat ett behov av
ekonomiskt stöd. Behovet har uppstått exempelvis som en effekt av uteblivna intäkter från bokningar av föreningarnas lokaler och ökade uppvärmningskostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 252 föreslår kommunstyrelsen att
anslå 100 000 kronor för bidrag till bygdegårdsföreningar för kostnader relaterade
till bygdegårdar. Medlen för bidraget tas i första hand inom kommun-styrelsen budget för projekt om bidrag. Samt att uppdra kultur- och fritidsutskottet att fördela
medlen till bidragen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 252.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05.
Konsekvensanalys
Kommunstyrelsen har vissa kvarstående medel i budget 2021 för olika typer av bidrag riktade mot föreningar. Av de budgeterade medlen för projekt och bidrag som
inte än fördeltas återstår 208 000 kronor.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M) och Staffan Larsson (C) 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 bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för verkställande
Ekonomiavdelningen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/218 KS

Årskurs 6 hemvist
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna från utbildningsnämnden 2021-06-21 § 67 framtagen information
till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige
att

bifalla kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.
Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6
flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för
detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa
skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret
2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel
för genom-förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att
uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en
lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.
Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven
med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av
Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67 beslutade att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram information om hur Borgholms kommun ska hantera;
ökning av antal B-klasser eller små klasser kostnadsmässigt och pedagogiskt,
minskning av elevantalet i Borgholm/Köpingsvik/Rälla och kostnadsökningarna
samt minskade bidrag och hur detta ska finansieras.
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Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108 beslutade att överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 262 föreslår kommunstyrelsen att
överlämna från utbildningsnämnden 2021-06-21 § 67 framtagen information till
kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige
2021-06-21 § 67.
Kostnader för upprustning av skola och förskola samt ökade driftkostnader som tillkommer vid en återflytt av årskurs 6 har tidigare beaktats i budgeten för 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 262.
Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108.
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72.
Reservation (Erik Arvidsson SD).
Reservation (Carl Malgerud M).
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.
Utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-11-09 § 262 förslag till beslut.
Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V), Tomas Zander (C) och Annette Hemlin
(FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-11-09 § 262 förslag till
beslut samt kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons med fleras bifallsyrkande till båda att-satserna; Erik Arvidssons med fleras yrkande att enbart bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-11-09 § 262 förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Staffan Larsson med fleras bifallsyrkande.
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Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet och anmäler sin avsikt att förklara sin
reservation skriftligt (vid justeringen har ingen förklaring lämnats in).
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt
nedan:
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 164

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-11-23

164

43

Dnr 2021/150 003 KS

Reglemente för partistöd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen senast 14 januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige
mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen,
dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige
att

anta reglemente enligt förslag.

att

antaget reglemente ersätter Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms
kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.

Ärendebeskrivning
Sedan kommunen antog nuvarande styrdokument har riksdagen antagit en ny
kommunallag, vilket gjort att laghänvisningarna i nuvarande styrdokument är inaktuella.
Nuvarande styrdokument har dessutom inga hänvisningar till hur ansökan om partistöd görs, om rätten finns att söka partistöd efter redovisning av föregående års
partistöd inte godkänns eller i vilken mån partiet är återbetalningsskyldigt.
Nuvarande styrdokument skapar också problematiken att halva partistödet betalas
ut innan redovisningen för föregående år granskas. Detta ökar risken att kommunen betalar ut partistöd till partier som aldrig inkommer med en redovisning, vilket
fråntar allmänheten och media möjligheten att granska partiernas nyttjande av partistöd.
Nuvarande styrdokument kallas också ”riktlinjer”. Kommunstyrelsen har i sitt styrdokument reglerande styrdokuments utformning beslutat att riktlinjer antas av styrelsen och nämnder. Därför kan det för tydlighetens skull vara bra att ändra benämning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 244 föreslår kommunstyrelsen att
förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen senast 14
januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft. Samt föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reglemente enligt förslag och att antaget reglemente
ersätter Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun antaget av
kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 244.
Tjänsteskrivelse - Reglemente för partistöd, 2021-11-09.
Reglemente för partistöd, 2021-11-09.
Förslag: redovisning av partistöd – utformning, 2021-11-16.
Bedömning
Kommunallagen tillåter kommunfullmäktige att besluta betala ut partistöd och ställer två krav på partierna för att kommunen ska få besluta detta. För det första ska
partiet som tar del av partistödet vara juridisk person, för det andra ska det lämna
in en redovisning av användningen av föregående utbetalat partistöd till fullmäktige. Redovisningen lämnas för att ge allmänheten och media möjligheten att granska partierna. Redovisningen lämnas inte in för att ge fullmäktige möjligheten att avgöra i vilken utsträckning medlen använts rätt. Kommunfullmäktige kan alltså inte
vägra ett parti partistöd på grund av redovisningens innehåll. Kommunfullmäktige
kan dock vägra ett parti partistöd om redovisningen inte är inlämnad i tid.
Liggande förslag har tagits fram för att möta de krav som ställs på redovisning i lag
för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget försöker också förtydliga partiernas rättigheter och skyldigheter gentemot
kommunen.
Förslaget innehåller bland annat förtydliganden vad som inträffar ifall en ledamot
byter parti eller blir partilös. Det förklarar också hur partierna påverkas av att i
samband med val förlora samtliga av sina mandat och hur ett nytt parti i fullmäktige
inte har samma redovisningskrav som partier som fördelats partistöd innan. Dessa
förändringar föreslås för att få en tydligare handläggning av partistödet och göra
det enklare att redovisa utbetalat partistöd.
I förslaget kräver fullmäktige att partiet som önskar få ta del av partistödet ska kunna presentera ett organisationsnummer angivet av Skatteverket. Syftet med förslaget är att kommunen på ett tillförlitligt sätt ska kunna kontrollera att partier är juridiska personer utan att trovärdigheten hos andra ledamöter ska kunna ifrågasättas. Kommunstyrelsens får i förslaget i uppgift att redogöra för att en kontroll av organisationsnumret gjorts minst en gång per mandatperiod. Detta hindrar dock inte
att denna kontroll genomföras varje år.
Förslaget innebär att utbetalningen av partistödet skulle förändras. I dagsläget betalas hälften av det årliga partistödet ut i januari och hälften i augusti. Eftersom redovisningen från partierna av föregående års utbetalning lämnas till fullmäktige av
kommunstyrelsen i juni så finns det en risk att kommunen betalar ut hälften av partistödet till ett parti som inte har rätt till partistöd eller som ska ha mindre än tidigare
år. Detta kan ske ifall ett parti inte längre är en juridisk person eller om partiet har
inte lyckas fylla alla sina mandat i fullmäktige, det vill säga att de får ”tomma stolar”
i fullmäktige. För att minska risken för att det händer så föreslås att partistödet i sin
helhet betalas ut efter redovisningen lämnats. Det finns vissa konsekvenser som
följer av när utbetalningen sker.
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Noteras ska att eftersom kommunfullmäktige enbart ska besluta om utbetalning,
kan kommunen inte kräva återbetalning av partistöd som betalat ut felaktigt, exempelvis om ett parti inte är en juridisk person, om partiet fått mandatstöd för ”tomma
stolar” eller om de inte kommer in med en redovisning.
I dagsläget lämnar vissa partier in sina årsredovisningar som underlag till sin redovisning. Detta är inget som krävs, varken av kommunallagen, gällande riktlinjer eller förslag till beslut. Där med kan partierna lämna redovisning enbart genom att
fylla i blanketten som finns i dag eller som tas fram i framtiden. En revisor krävs
alltså inte, utan bara en person som granskar det som står i redovisningen och
styrker det.
Konsekvensanalys
Förslaget innebär att juridiska personer som inte har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket inte heller har rätt till partistöd. Det ger dock kommunen
ett tydligt sätt att kunna kontrollera statusen på partiet som söker partistöd. I dagsläget tydliggör inte kommunen på vilket sett som ett parti ska styrka att det är en juridisk person. Detta skapar tolkningsutrymmen i de fall ett parti inte tydligt kan visa på
att det är en juridisk person. När detta inträffar blir det då upp till fullmäktige att, från
fall till fall, avgöra vad som krävs för att styrka partiets juridiska status. Detta kan i
värsta fall leda till olika behandling av fullmäktiges partier samt leda till beslut som
inte till fullo beretts och som skapar prejudikat.
Förslaget innebär också att partierna inte får partistödet utbetalat två gånger om
året. Förslaget innebär dock inga skillnader i partistödets omfattning eller fördelning.
Förändringarna i utbetalningen av partistöd föreslås för att förtydliga kommunfullmäktiges uppgift i och med beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget ger fullmäktige möjlighet att besluta om utbetalning efter att redovisningen lämnats. Om ett parti
inte skulle lämna en redovisning eller granskningsutlåtande så kan då fullmäktige
välja att inte betala ut partistödet. Förslaget innebär att utbetalningen blir tidigare än
idag, det vill säga senast i mars månad. Förslaget ger dock inte partierna möjligheten att lämna redovisningen i samband med sina interna årsredovisningsprocesser,
vilket är vanligt i denna kommun. Reglementet och lagen kräver inte att redovisningen är lika utförlig som flera av partiernas årsredovisningar är. Förslaget innebär
därför inte en risk att partierna inte hinner lämna en redovisning, men minskar tiden
partierna har att sammanställa den med tre och en halv månad. Det är av strategisk
vikt för partierna att under just valår få partistödet utbetalat tidigare än i augusti, vilket förslaget löser.
Då syftet med redovisningen, som angett i regeringens proposition 2013/14:5 och
regeringens proposition 2016/17:17, är att ge allmänheten och media möjligheten att
granska och debattera partiernas användning av offentliga medel (partistödet) finns
det en risk att med att dela ut partistöd innan redovisningen lämnats in försvinner,
särskilt under valår. Varför detta inte föreslås.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/193 003 KS

Nya kommunala avfallsföreskrifter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

genomföra utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter för
Borgholms kommun enligt 15 kapitlet 42 § i miljöbalken.

att

utse kommunsekreterare Jonatan Wassberg för mottagande
av synpunkter på förslag till avfallsföreskrifter enligt 15 kapitlet
42 § i miljöbalken.

Utställningstiden ska vara fyra veckor.
Ärendebeskrivning
De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter
(gemensamt benämnt renhållningsordning).
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras.
En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävs från och med 1 januari 2022. Detta innebär
att kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling
av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.
Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter
uppdateras utifrån den nya lagstiftningen.
Borgholm Energis styrelse 2021-10-20 § 77 lämnade över ärendet till kommunstyrelsen för beslut om utställning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 243 att föreslå kommunstyrelsen att
genomföra utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun
enligt 15 kapitlet 42 § i miljöbalken. Samt att utse kommunsekreterare Jonatan
Wassberg för mottagande av synpunkter på förslag till avfallsföreskrifter enligt 15
kapitlet 42 § i miljöbalken. Utställningstiden ska vara fyra veckor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 243.
Borgholm Energis styrelse 2021-10-20 § 77.
Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuvarande, 2021-11-01.
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, 2021-11-01.
Information om hur utställning av avfallsföreskrifter ska ske enligt
miljöbalken, 2021-11-01.
Bedömning
Föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som
branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom ändringarna utifrån ny
lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts.
Ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter ska ställas ut för granskning under minst
fyra veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas.
Kommunen ska samla in samrådssynpunkter under utställningstiden. Efter att utställningstiden är till ända ska inkomna synpunkter beaktas och en omarbetning av
förslaget göras. Ett nytt förslag till beslut kommer sedan att tillhandahållas styrelsen,
för vidarebefordran till kommunfullmäktige för beslut.
Beslut skickas till
Kommunikatörerna för utställning på kommunens hemsida enligt 15 kapitlet 42 § i
miljöbalken
Borgholm Energi
______________
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Dnr 2021/178 KS

Riktlinje distansarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta riktlinje för distansarbete enligt förslag.

att

riktlinjen gäller först när kommunen har fastställt rutiner för distansarbete.

att

upphäva riktlinje för distansarbete antagen av kommunstyrelsen 2008-01-15
§ 5.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har i dagsläget riktlinjer som möjliggör arbete på distans. Dessa antogs av kommunstyrelsen 2008-01-15 § 5. Den senaste tiden har visat på
behovet att förnya nuvarande riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 231 föreslår kommunstyrelsen att
anta riktlinje för distansarbete enligt förslag. Att riktlinjen gäller först när kommunen
har fastställt rutiner för distansarbete. Samt att upphäva riktlinje för distansarbete
antagen av kommunstyrelsen 2008-01-15 § 5.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 231.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-22.
Förslag på riktlinje för distansarbete, 2021-10-13.
Bedömning
Av förslaget till riktlinje för distansarbete på distans framgår kommunens syfte med
att möjliggöra distansarbete. Till skillnad från kommunens tidigare antagna riktlinje
har förslaget ett större fokus på framtidens arbetsmiljö och är därför anpassad för
en mer flexibel arbetsplats. Förslaget specificerar inte fullt ut i vilken omfattning distansarbete tillåts eller vilka krav som ställs på arbetsgivaren eller den anställda.
Riktlinjen är utformad så för att ge berörda chefer och anställda möjligheten att anpassa distansarbetet efter varje enskild anställds och arbetsplats förutsättningar
och behov.
Till fördelarna för arbetsgivaren hör bland annat att kunna rekrytera och behålla
kvalificerad arbetskraft och för individen påverkansmöjligheter till sin egen arbetssituation. Forskningen visar att distansarbete ökar arbetstillfredsställelse och engagemang, minskar stress samt bibehåller eller ökar produktion på grund av större

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-11-23

166

49

möjlighet till koncentration, minskade störningsmoment, större handlingsutrymme/autonomi och bättre balans mellan arbete och fritid.
Förslaget till riktlinje kräver att kommunen antar en rutin för distansarbete. Detta
ska säkerställa arbetsgivarens och den anställdas arbetsmiljö och de rättigheter
och skyldigheter som kommer med ingångna avtal och gällande lagstiftning. Rutinen ska innehålla regler och/eller instruktioner för följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Checklista inför distansarbete
Dokumenthantering
Omfattning
Tillgänglighet
Distansarbetesavtalets relation till anställningsavtalet
Utrustning på distansarbetsplatsen
Arbetsutrymme och arbetsmiljö
Personförsäkring
Försäkring för utrustning
Övriga regler vid distansarbete
Sekretess- och skyddsåtgärder
Utvärdering
Skyddsrond vid hemarbete

Konsekvensanalys
Riktlinjerna förväntas förbättra arbetsmiljön för vissa anställda och göra kommunen
till en mer attraktiv arbetsplats.
Beslut skickas till
HR-chefen
______________
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Dnr 2021/65 003 KS

Riktlinjer för Investeringsbidrag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta följande riktlinjer för investeringsbidrag:

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
Bidraget ska ge ekonomiskt stöd till föreningar som vill investera i anläggningar som
bedöms angelägna för kommunen och dess föreningsliv.
Villkor
Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till föreningsbidrag/kulturbidrag eller driva en allmän samlingslokal. Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte garanterat kommunala bidrag. Föreningarna ska, om det är möjligt, även söka bidrag från Arvsfonden, Boverket eller från
Riksidrottsförbundets med flera bidrags- eller lånegivande myndigheter. Vid fördelningen av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som tillgodoser
 kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och ungdomsverksamhet,
 allmänhetens behov av föreningsanläggning i området,
 föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av verksamhetsytor och
som bedömningsgrunder är föreningens aktivitetsnivå och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga, samt
 tillgänglighet och energieffektivisering.
Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget erhållits, får inte inom 10
år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller användningssättet ska
återbetalning av beviljat investeringsbidrag prövas av kommunen.
Bidrag
Bidraget utgår med högst 50 % av godkända nettokostnader efter kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts prövning för ny-, till- eller ombyggnad. Värdet av ideell
arbetsinsats räknas med 200 kronor per beräknad ideellt utförd arbetstimme. Bidrag
kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av
oförutsedd händelse eller myndighets lagstiftning. Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda eller åtgärder som bedöms vara löpande driftskostnader.
Krav
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
 motiv till föreslagen åtgärd
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 statistik om medlemmar, sammankomster med mera
 ritningar eller beskrivning av projektet
 kostnadsberäkning av projektet
 plan för finansiering
 driftkalkyl
 gjorda ansökningar till andra bidragsgivare
 kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal
 kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart
 kopia på ansökan om bidrag till RF med flera.
Sista ansökningsdag är 1 mars (huvudansökan) och 1 september.
Maximalt bidrag kan utgå med 150 000 kronor.
Utbetalning och redovisning
Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är klar, dock
senast två år efter beslut. Den ideella arbetsinsatsen ska redovisas separat.
Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2019-10-04 att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 180 lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 12 har berett ärendet och
föreslagit att motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige i enlighet med kultur och fritidsutskottets förslag att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun och att om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att söka investeringsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 119-2020 att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun
samt att om det finns ekonomiskt utrymmer återinföra möjligheten för föreningar att
söka investeringsbidrag.
I budget 2022 finns 200 000 kronor avsatta till investeringsbidrag. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har arbetat fram förslag på riktlinjer för investeringsbidrag.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 51 föreslår kommunstyrelsen att anta ovan nämnda riktlinjer för investeringsbidrag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 51.
Bedömning
Alla föreningar ska kunna söka investeringsbidrag. Bidraget ska kunna sökas två
gånger per år, sista ansökningsdag 1 mars och 1 september. Huvudansökan har
sista ansökningsdag 1 mars. Finns pengar kvar fördelas de på hösten, sista ansökningsdag 1 september.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2020/216 041 KS

För kännedom: Delårsrapport 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
att

överlämna granskningen av Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut
2021 tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbunds har överlämnat revisionsgranskning
för delårsbokslut verksamhetsåret 2021.
Kommunstyrelsens har fått granskningen för kännedom.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 255 föreslår kommunstyrelsen att
överlämna granskningen av Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 2021
tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 255.
Revisorerna - Utlåtande Kalmarsunds gymnasieförbund, 2021-10-14.
Granskningsrapport delårsgranskning kalmarsunds gymnasieförbund 2021, 202110-14.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
______________
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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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229325

Borgholms kommun väljer att inte yttra sig angående Jens Odevall §5/2021
Remiss M2021_02019 Promemorian Säkerhet vid
hantering av utvinningsavfall

2021-10-28

Miljödepartementet

Jens Odevall

KS 2021/190-00

Remiss M2021_02019 Promemorian Säkerhet vid
hantering av utvinningsavfall

KC
Jens Odevall

2021.404

Strand hotell- Ingen erinran mot ansökan om
uppställning av fordon,
2021-04-12--2021-04-15

Anders Magnusson
§26/2021

2021-02-18

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1436

Medical vaccin- Ingen erinran mot ansökan om
Anders Magnusson
uppställning av fordon 2021-04-22 05-06,05-20, 06- §29/2021
03, 06-14, 07-01, 07-15, 07-29, 08-12, 08-26, 09-09,
09-23

2021-05-19
KS 2021/33-002

Anders Magnusson
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1846

Öland kust till kust intresseeförening- Ingen erinran
mot sommarmarknad Sandviks hamn Löttorp 202107-21 10-16

Anders Magnusson
§60/2021

2021-07-15

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1847

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

Anders Magnusson
§61/2021

2021-07-15

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1848

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

Anders Magnusson
§62/2021
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Ansvarig
2021-07-07

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1849

Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan Start Anders Magnusson
och Mål Torget i Löttorp 2021-08-07, kl 10.00-22.00, §64/2021
start kl 14.00

2021-07-07

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1851

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

Anders Magnusson
§65/2021

2021-06-28

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1852

Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan för utställning Anders Magnusson
av veteranfordon Kaj Wieståls Park Badhusparken §66/2021
Onsdagar 2021-07-21 -- 2021-08-18, kl. 18.00-21.00

2021-06-23

Yttrande

Anders Magnusson

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

TC
Anders Magnusson

2021.1857

Frank Neubert- - tillstyrkt ansökan om offentlig
tillställning Uppställning av husbilar i hamnen i
Byxelkrok 2021-08-12-2021-08-16

Jens Odevall §2/2021

2021-07-27

Yttrande

Jens Odevall

KS 2021/33-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021

KC
Jens Odevall

2021.2533

Trafikanordningsplan tillstånd- Vid grävning på
projektet badvakten är det väldigt trångt vid
nordöstra gaveln, för att kunna utföra arbete där
skulle vi behöva stänga av ett körfält i korsningen
tullgatan sandgatan i samband med inkoppling av
dagvatten servis Sandgatan.

Julia Hallstensson §29/2021

2021-11-01

20210022/Ölands grävtjänst

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2534

Grävtillstånd- Grävning sker på Bågsträngsgatan 01- Julia Hallstensson §30/2021
11-2021-23-12-2021

2021-11-01

20210060/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2535

Grävtillstånd-Grävning sker i grönytan bakom
fastigheten på Jons Väg 5 04-10-2021- 30-11-2021

Julia Hallstensson §31/2021

2021-11-01

20210058/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson
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Ansvarig
2021.2536

Grävtillstånd- Grävning sker på Hagtornsvägen 9,
Julia Hallstensson §32/2021
Kvarngatan 29, Markvägen 19 2021-09-27-2021-112
-30

2021-11-01

20210057/Eltelnetworks

Julia Hallstensson

KS 2021/3-002

Grävtillstånd 2021

MEX
Julia Hallstensson

2021.2696

Förnyadkonkurrensutsättning som har gjorts
Lars Gunnar Fagerberg
gällande 21/21 Trygghetslarm-delområde 1- Att
§1/2021
Borgholms kommun beslutar att tilldela Camanio AB
avseende trygghetslarm.

2021-09-22

Camanio AB

Lars Gunnar Fagerberg

KS 2021/1-059

Upphandling ramavtal

EKC
Lars Gunnar Fagerberg

2021.2697

Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut
Lars Gunnar Fagerberg
Försäkringsförmedlare Borgholms kommun-Att:
§2/2021
Borgholms kommun beslutar att tilldela följande
leverantör i upphandlingen (21/14)
Direktupphandling försäkringsförmedlare Borgholms
kommun:
Leif Bolander & Co

2021-08-19

Leif Bolander & Co

Lars Gunnar Fagerberg

KS 2021/1-059

Upphandling ramavtal

EKC
Lars Gunnar Fagerberg
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2020.1919

U

Köpekontrakt för Borgholm 11:1 Stugan 486

2021-10-27

Fastighetsbyrån/Stugan 486

KS 2019/226-214

KS meddelande

Magdalena Widell
KÖPEAVTAL

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden
2021.2417

I

Bekräftelse av ansökan gällande
Magdalena Widell
fastighetsreglering Böda 1:31 samt Kyrketorp 2:3

2021-10-21

Lantmäteriet

KS 2019/166-251

KS meddelande

BEKRÄFTELSE

Anvisning av medel; projektstart exploatering och
försäljning av tomtfastigheter del av Böda 1:31
2021.2479

I

2021-10-25

Protokollet från kommunförbundets styrelsemöte Magdalena Widell
7 okt
Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

2021.2481

I

2021-10-27

2021.2488
2021-10-28

PROTOKOLL

Skrivelse med önskemål om asfaltering eller
Magdalena Widell
grusning av hålor vid biblioteket i Löttorp samt
skylta ordentligt så att
allmänheten förstår hur de ska ta sig till
biblioteket. Och om vi ska ha en läsfrämjande
verksamhet för skolan under byggnationstiden: se
till att göra en bilfri
gångväg från Eken och paviljongen där åk 3-6
går. Har vi inte en lösning på detta snart så bör vi
istället
flytta biblioteket snarast till en annan lokal i
Löttorp
Jenny Jakobsson

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Protokoll Överförmyndarnämnd- 14 okt 2021

Magdalena Widell

Kalmarsunds överförmyndarnämnd
KS meddelande

PROTOKOLL
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Ärendemening
2021.2521

I

Protokoll från sammanträde 2021-10-27
angående ledningsrätt berörande Östra BorgSödra Greda

2021-10-29

Lantmäteriet

KS 2021/4-423

KS meddelande

Magdalena Widell

PROTOKOLL

Markfrågor 2021
2021.2531

I

2021-11-01

Kallelse till ägarsamråd i Kommunassurans 2021- Magdalena Widell
11-18
Kommunassurans
KS meddelande

2021.2667

I

KALLELSE

Skrivelse ställd till politiker och kommunledning
Magdalena Widell
om Översänder härmed en flaska av bordsvattnet
Ölandsvatten- wit a taste of cuprum till er.
Innehållet i flaskan inmundigar vi norrölänningar,
som får kommunalvatten levererat ifrån Sandviks
avsaltningsverk i oss dagligen 365 dagar om året.
Enkel förklaring till innehållsförteckningen, var
god se bifogade analysresultat.
Många hushåll har kopparledningar som
framleder dricksvattnet i sina fastigheter. Klorid,
som är en form av salt angriper
kopparledningarna och koppar fälls ut när
dricksvattnet är stillastående i fastighetens
ledningsnät, förutsatt att dom är i koppar.
Bordsvattnet ni håller i er hand har stått stilla i
fastighetens ledningsnät över natten med en
uppehållstid på ca 10 timmar.
Lyfter ni nu blicken till bifogade analyser så
noterar ni att en analys är årsgammal, medan en
är dagsfärsk.
Ni förmodas nu upptäcka att analyserna Ilar en
positiv trend i rätt riktning, men tyvärr långt ifrån
tillfredsställande. Är ni i ämnet pålästa, så är ni
medvetna om att man eftersträvar betydligt lägre
kloridvärde.
Frågan kvarstår dock: Vill ni inmundiga er detta
livsmedlet 365 dagar om året vilket vi
norrölänningar tvingas göra och är ni medvetna
om framtida hälsoeffekter?
Ha en ädel dag!
"Erin Brockovich"
Den lilla provflaskan är tagen i dag kl:06:00, så ni
har möjlighet att skicka in den till valfritt
ackrediterat laboratorium.
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Klargörande tillägg till förslag gällande förädling
av området runt handelsområdet Triangeln
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Förädling av området Triangeln
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Information till kommunerna om kommande
enkäter från Boverket 2021

Magdalena Widell

Boverket
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Förundersökningsprotokoll otillåten
miljöverksamhet

Magdalena Widell
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Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr
till Fyr
2021.2744
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Skrivelse från fullmäktigeledamot Per Lublin (ÖP) Jonatan Wassberg
med önskemål om kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-15
Per Lublin
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Dnr 2021/215 022 KS

Rekrytering ekonomichef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation
att

anställa Linda Kjellin som ekonomichef i Borgholms kommun från och med
2022-01-01.

att

ge kommunchefen i uppdrag att reglera anställningsvillkoren i övrigt.

Ärendebeskrivning
Nuvarande ekonomi- och fastighetchef tillträder den 2022-01-01 tjänsten som teknisk chef. Nuvarande budgetchef har haft rollen som tillförordnad ekonomichef under det senaste 1,5 åren samt även tidigare i olika omgångar. Tjänsten som ekonomichef har därför internannonserats och en sökande har anmält sitt intresse.
Efter intervjuer med berörda parter inklusive fackliga organisationer föreslås kommunstyrelsen att anställa Linda Kjellin.
Beslut skickas till
Kommunchefen
HR-avdelningen
______________
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