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§ 1 Dnr 2022/21 055 KS 
 
Upphandling av vinterväghållningstjänster; tilldelning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tilldela leverantör A uppdraget avseende vinterväghållning. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genomfört en upphandling som ett öppet förfarande avse-
ende Vinterväghållning, referens 21/30. Anbud har inkommit och utvärdering har 
genomförts. Utvärdering har skett på lägst pris.  

Utvärderings slutsats är att leverantör A har det mest ekonomiskt fördelak-
tiga anbudet baserat på pris. 

Bedömning 
Leverantör A har det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet baserat på pris. 

Dagens sammanträde 
Upphandlaren redogör ärendet för arbetsutskottet. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 2 Dnr 2020/194 792 KS 
 
Skrivelse med förslag att göra inköp hos lokala företag för belopp un-
der direktupphandlingsgränsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna svar enligt förslaget till frågeställaren. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse som skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott frågas varför kom-
munen inte utnyttjar möjligheten att göra inköp hos lokala företag för belopp under 
direktupphandlingsgränsen till kommunala verksamheter. 

Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag på ett svar till kommunstyrelsens ar-
betsutskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-22. 

Förslag på svar, 2021-12-21. 

Skrivelsen. 

Bedömning 
Frågeställaren frågar särskilt om inköp av vissa varugrupper och tjänster. Kommu-
nen gör inköp av samtliga varugrupper och tjänster för över den gräns för när di-
rektupphandling inte längre är tillåtet.  

Eftersom kommunen har antagit en policy angående inköp och upphandling samt 
måste följa de lagar och föreskrifter som reglerar upphandling så kan kommunen 
inte idag göra den typen av inköp som föreslås i skrivelse, även om det skulle öns-
kas. 

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 3 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Checklista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 103 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Av den och av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämn-
dens arbetsutskott med socialchefen framgår bland annat följande: 

 Socialförvaltningen ser kontinuerligt över möjligheter att minska smittspridningen 
inom verksamheterna. Det som för tillfället diskuteras i relation till detta är bland 
annat vilken skyddsutrustning som används i särskilda situationer, antigentester 
(snabbtester/screening), tillfällig omplacering av viss personal och regionens be-
slut angående sin vårdpersonal. Kommunen för diskussioner med fackförbundet 
Kommunal om eventuella åtgärder som direkt påverkar personalen, så som an-
tigentester (snabbtester/screening) och tillfällig omplacering av personal. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positivt till HR-avdelningens och so-
cialförvaltningens tillvägagångssätt, inklusive: att dialog förs med aktuella fack-
förbund; socialförvaltningens förslag att socialnämnden antar riktlinjer för att full 
skyddsutrustning används av icke-vaccinerade vid nära vård och omsorg; och 
att rutiner följs och eventuellt anpassas för att minimera risken för smittspridning. 
Arbetsutskottet ställer sig också bakom att antigentester (även kallat snabbtes-
ter) används för smittspårning (även kallat screening) bland/av personal inom 
kommunens omsorgsverksamheter och att socialförvaltningen vidtar de perso-
nalåtgärder som de anser vara nödvändiga för att minska smittspridningen. 

 Det kan komma att bli aktuellt med ett evakueringsboende för att kunna tillfälligt 
omplacera omsorgstagare inom äldreomsorgen som blir sjuka i COVID-19. So-
cialförvaltningen förbereder en lokal för ett sådant scenario. 

 För att stärka upp sin kvalitetskontroll ser socialnämnden över avvikelserappor-
teringen till nämnden.  
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 Fastigheterna på Ekbacka, räddningstjänsten har lämnat föreläggande om 
brandskyddsåtgärder. Alla åtgärder för att uppfylla räddningstjänstens krav har 
vidtagits och det enda som återstår är att invänta leverans på vissa beställningar 
rörande dörrar med automatisk stängning.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 4  
 
Avstämning med ungdomssamordnare: Barn- och ungdomsfrågor 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens ungdomssamordnare har kallats till sammanträdet för att lämna en 
redogörelse av det löpande arbetet. 

Dagens sammanträde 
Ungdomssamordnaren redogör för bland annat: 

 Resultatet för Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2021 genomförs och 
kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.  

 Det finns många olika grupper som arbetar med ungdomsfrågor eller som ofta 
kommer i kontakt med ungdomar. Tidigare har det inte funnits någon formalise-
rad samordning kring dessa frågor, även om arbetsgrupper för särskilda frågor 
finns på plats. En översikt av kommunens struktur kring ungdomsfrågor inom de 
olika verksamheterna pågår. 

 Arbetet med att fullt införliva barnkonventionen i kommunens rutiner pågår. Viss 
personal kommer att vidareutbildas under våren. 

______________
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§ 5 Dnr 2017/69 254 KS 
 
Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfull-
mäktige 
att  sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27 att bevilja Bursells Entre-
prenad markreservation för del av Borgholm 11:1. Fastigheten är idag avstyckad 
och heter Borgholm 11:50. Markanvisningsavtalet som är upprättat mellan Kom-
munen och Bursells Entreprenad medger entreprenören ensamrätt om att förhand-
la om förvärv av marken två år efter planens antagande. Detaljplanen antogs 2020-
02-24. I markanvisningsavtalet noteras även hur kostnader för planläggning samt 
exploatering skall fördelas mellan entreprenör och kommun. Vidare noteras att en 
opartisk värdering av marken skall vara utförd innan förvärv. Den har utförts utav 
Sweco 2021-10-01 och värderades till 2 200 000 (två miljoner tvåhundratusen) 
kronor. Efter avdrag för entreprenörens nedlagda kostnader för framtagande av 
planen blir den överenskomna köpeskillingen 1 820 000 kronor (en miljon åtta-
hundratjugotusen) vilket både tillväxtavdelningen och entreprenören bedömer som 
rimligt pris. 

Det bör noteras att Bursells Entreprenad överlåtit markanvisningen till GBJ Bygg 
AB och godkänns därmed i upprättat köpekontrakt mellan Kommunen och entre-
prenören. 

Tomten ska bebyggas med hyresrätter vilket säkerställs i köpekontraktet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-07. 

Marknadsvärdering utförd av Sweco 2021-10-01. 

Markanvisningsavtal 2018-02-15. 

Bedömning 
Tillväxtenheten bedömer värdet som rimligt och att marköverlåtelsen bör genomfö-
ras. 

Konsekvensanalys 
Om marköverlåtelsen godkänns erhåller kommunen viktiga medel för framtida stra-
tegiska markinvesteringar samtidigt som kommunen får fler lägenheter i form av hy-
resrätter. 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 6 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med 

miljö och hållbarhet som svar på granskningen. 

att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument rele-
vanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och kli-
matstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdate-
ra dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig 
ansvarsfördelning. 

att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till års-
plan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och 
klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som 
till stora delar har en extern finansiering.  

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRe-
do Ab granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det 
långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.  

Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga 
arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Rapporten vi-
sar på olika användning av begrepp i styrdokument och att kopplingen mellan 
kommunfullmäktigemål och relevanta styrdokument är otydliga. Strategier och 
handlingsplaner saknar ansvarsfördelning och ligger utanför verksamhetsplane-
ringen och årsredovisningen. De har ingen uppföljning. Rapporten visar på ett be-
hov av att förtydliga vilken roll kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har i ar-
betet med miljö- och hållbar utveckling, liksom miljö- och hållbarhetsberedningen, 
vattengruppen och miljöstrategen.  

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som 
kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringspro-
cess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.  

 Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alter-
nativt att begreppen i styrmodellen ändras.  
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 Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och 
klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt 
som till stora delar har en extern finansiering. 

 Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri in-
går att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveck-
ling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt 
(eller både och).  

 Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.  
 Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin 

uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.  
 Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i regle-

mentena.  
 Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finan-

siering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor. 
 Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare 

arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-05. 

Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar ut-
veckling. 

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 116. 

Bedömning 
Kommunstyrelsen delar den samlade bedömningen att det finns otydligheter i 
Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar 
utveckling. För att förbättra arbetet med miljö och hållbar utveckling behöver arbe-
tet med mål och handlingsplaner, organisation och ansvar, eventuella ekonomiska 
resurser samt miljöstrategens arbetsuppgifter klargöras ytterligare.  

Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan 
utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och 
därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.  

Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning att ta tydligare mål för kom-
munen. Kommunen ska arbeta för att uppnå agenda 2030, men har även valt att 
lyfta fyra Agenda 2030-mål som sina egna mål för kommunen. Nämnderna kan 
formulera mål utifrån de fyra kommunfullmäktigemålen, men de har även möjlighe-
ten att formulera mål som kopplar till ett av de andra Agenda 2030-målen. Kom-
munstyrelsen anser även att man bör vänta med en eventuell ändring i kommun-
fullmäktigemål, då det är val under 2022. Enligt rådande styrmodell (antagen 2018) 
tar fullmäktige fram kommunfullmäktigemål efter val för kommande mandatperiod. 
Det är mer lämpligt att vänta till nästa mandatperiod med förändringar än att göra 
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ändringar nu. Det är därför också lämpligt att inte justera mål hos nämnder förrän 
efter en eventuell förändring i kommunfullmäktigemålen.  

Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt 
att begreppen i styrmodellen ändras.  

Skillnad i begrepp i styrmodell och i verksamhetsplanerna har uppmärksammats, 
och en revidering av styrmodellen ses över av kommunledningsförvaltningen.  

Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår 
att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och 
om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både 
och). Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reg-
lementena. 
Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin 
uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.  

Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling bör vara tydligt i samtliga 
relevanta styrdokument relaterat till miljö. Därför bör styrdokument relevanta för 
miljö och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och 
handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell, 
samt upprätta en tydlig ansvarsfördelning för aktiviteter och måluppfyllnad. Exem-
pelvis saknar handlingsplanen för energi- och klimatstrategin en tydlig ansvarsför-
delning och tidsangivelser. Detta har skapat en otydlighet för vem som gör vad, 
och att arbetet att uppnå målen är långsammare än nödvändigt.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med full-
mäktiges mål, men deras ansvar att arbeta för miljön och Agenda 2030 kan vara 
tydligare. Ansvar kan med fördel framgå i reglementen, för att förtydliga hur nämn-
der och kommunstyrelsen berörs av miljö- och hållbarhetsarbetet. Eftersom vi un-
der 2022 har ett nytt val rekommenderar kommunstyrelsen att man gör ett förtydli-
gande av miljö- och hållbarhetsarbetet när reglementena revideras efter valet.  

Vad kommunen avser med begrepp miljö och hållbar utveckling framgår i hållbar-
hetspolicyn, men definitionen i hållbarhetspolicyn i relation till kommunfullmäktige-
mål kan förtydligas.  

Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och kli-
matstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som 
till stora delar har en extern finansiering. 

Utöver kommunfullmäktigemål finns separata måldokument som inte redovisas el-
ler framgår i verksamhetsplaner eller uppföljningar. För att ansvar för måluppfyllnad 
och aktiviteter ska vara tydligt kan det vara av intresse att dessa återfinnas i års-
plan och/eller verksamhetsplan samt årsredovisning. På detta vis får man även en 
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årlig måluppföljning. Till nästkommande förslag till årsplan kommer detta att tas i 
beaktande. 

Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.  

Miljö- och hållbarhetsberedningens roll diskuteras redan av Arbetsgrupp för över-
syn av arvoden och ersättningar samt den politiska organisationen, som är utsedd 
av kommunfullmäktige. Inga förändringar bör därför föreslås förrän arbetsgruppen 
kommit med sina rekommendationer. 

Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering 
för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor. 

För att kunna genomföra miljö- och hållbarhetsarbete kan det finnas behov av fi-
nansiering. Kommunstyrelsen rekommenderas att under nästkommande budget-
process ta frågan i beaktande.  

Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare ar-
betsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid. 

En tydligare uppdragsbeskrivning för miljöstrategen rekommenderas för att säker-
ställa tid till långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete. 

Konsekvensanalys 
Beslutet innebär att organisation och ansvar i miljö och hållbarhetsarbetet blir tydli-
gare. Detta kommer att förbättra arbetet långsiktigt och göra att Borgholm kommun 
har en bättre chans att nå uppsatta mål. 

Beslutet innebär att styrdokument för miljö- och hållbarhetsarbetet föreslås revideras 
i enlighet med kommunens mål, styrmodell och ansvar. Detta kommer att göra an-
svaret och arbetet för miljö- och hållbarhet tydligare. Beslutet innebär även att man 
vid kommande budgetprocess inkluderar mål och aktiviteter från styrande dokument 
inom miljö till förslag till årsplan samt dess årsredovisning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 7   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 7 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksam-

het som svar på granskningen. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäker-
hetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av 
den tidigare granskningen av IT-verksamheten som genomfördes 2018. 

Uppföljningen har behandlats av kommunfullmäktige som lämnade till kommunsty-
relsen att kommentera och föreslå åtgärder med anledning av densamma.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-04. 

Revisionsutlåtande om uppföljning av granskning av IT-verksamheten. 

Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten.  

Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 167. 

Bedömning 
Bedömningen i granskningsrapporten, som också överensstämmer med revisorer-
nas bedömning, är att merparten av de påpekanden som gjordes i granskningen 
av IT-verksamheten 2018 är åtgärdade. I stort sköts kommunens IT-verksamhet 
bra och säkerhetsfrågorna är väl hanterade. Kommunen har god kontroll över 
verksamheten. De tre påpekanden som görs är samtliga redan åtgärdade eller på 
god väg att åtgärdas.  

Informationssäkerhetspolicyn från 2019 står i tur att revideras och ska då justera så 
att måluppföljningen blir tydligare. Den kommer självklart även att ändras så att 
den stämmer överens med nuvarande organisation. Det vore dock ännu bättre om 
policyn kan skrivas så att den blir oberoende av organisation, eftersom organisato-
riska förändringar tenderar att ske regelbundet och dessa ska normalt varken på-
verkas av eller påverka aktuella policyer.  

Samtliga verksamhetsplaner, inklusive IT-avdelningens verksamhetsplan, finns 
publicerade på kommunens Intranät som vi har tillsammans med Ölands kom-
munalförbund. Mål och prioriteringar är därför lätt tillgängliga för alla som har in-
tresse av dem inom kommunen och kommunalförbundet.  
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 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 7   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande  
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 8   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 8 Dnr 2021/232 456 KS 
 
Information om sopkärl/sopkomprimering på Borgholms torg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att se över behovet av liknande lösningar på 
andra ställen i kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har identifierat ett behov av nya sopkärl på Borg-
holms torg för att ökad källsortering av sopor samt en minskad nedskräpning.  

Ett sorteringskärl med tre fraktioner; papp, plast och brännbart bedöms av kom-
munledningsförvaltningen vara lämpligt för att kunna sortera det vanligaste skräpet 
som uppkommer i stadskärnan. Denna bör placeras på en väl synlig plats där 
många besökare och boende rör sig. 

Inköp av kärlen ses dessutom som en verksamhetsinvestering. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar arbetsutskottet om satsningen. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 9   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 9  
 
Diskussionspunkt: Arkivassistent 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett visst behov av att förstärka sin bemanning på kommunarkivet. 
Kommunchefen har en dialog med Mörbylånga kommun och Sydarkivera om att 
köpa in en arkivassistenstjänst, delvis eftersom kommunen idag saknar viss juri-
disk kompetens på området. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om behovet av funktionen arkivassistent som kan köpas 
av kommun. Kommunchefen ska återkomma med en projektplan för en eventuell 
satsning på arkivet. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 10   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 10 Dnr 2021/89 007 KS 
 
För kännedom: Svar på granskning av Ölands kommunalförbunds styr-
ning, ledning och kontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna för Ölands kommunalförbund har granskat förbundets styrning, led-
ning och kontroll. Förbundets direktion har överlämnat till kommunfullmäktige sitt 
svar på granskningen. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26 § 67. 

Svar på granskning styrning, ledning och kontroll, 2021-12-20. 

Revisionsrapport styrning och ledning Ölands kommunalförbund (ÖKF), 2021-09-28. 

Missiv - Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll, 2021-09-28. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens för kännedom 
Kommunfullmäktige 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
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 2022-01-11 11   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 11 Dnr 2021/223 041 KS 
 
För kännedom: Budget 2022; Kalmarsunds gymnasieförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har mottagit Kalmarsunds gymnasieförbunds budget för 2022 som 
överlämnats till kommunen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 protokoll (§§ 95-
106). 

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 § 96 

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion Budgetdokumentet 2022, 2021-
12-10. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 12   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 12 Dnr 2021/224 106 KS 
 
För kännedom: Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbun-
det 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har mottagit Samordningsförbundet i Kalmar Läns verksamhetsplan 
och budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Brev till medlemmar om verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Kalmar Län 
2022, 2021-12-13. 

Samordningsförbundet i Kalmar Län Verksamhetsplan och Budget 2022, 2021-12-
13. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________

20



 Sammanträdesprotokoll 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-01-11 13   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 13 Dnr 2017/33 214 KS 
 
För kännedom: Godkännande av detaljplan för granskning Rosenfors, 
Borgholm 8:63 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området plan-
läggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av om-
rådet som idag består av övernattningsstugor samt ställplats blir planenlig med an-
vändningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning. 

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen 
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning 
igenom planområdet. För att kunna genomföra planen krävs dispens från biotop-
skydden. Kommunen har ansökt om dispens från biotopskydden hos länsstyrelsen. 
Ett beslut har inte tagits ännu men kommer att tas innan antagandet av planen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 § 66 att godkänna detaljpla-
nen för samråd. Detaljplanen var ute på samråd 2020-04-01 – 2020-04-24 och 
handläggs med ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt föreslagna änd-
ringar inför samråd redovisas i samrådsredogörelsen.  

Detaljplanen presenterades för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-
11-11 § 230. Efter dialog under mötet beslutades det att en mindre justering ska 
genomföras i planen. Justeringen innebär att användningsbestämmelse J2- Upp-
lag, i södra delen av planområdet, har ersatts med användningsbestämmelsen J2- 
Upplag och bränslepumpar. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljpla-
nen med handlingar för granskning. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-25 § 289 

21
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Plankarta, 2021-12-04. 
Planbeskrivning, 2021-12-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 14 Dnr 2021/220 214 KS 
 
För kännedom: Planbesked för enbostadshus Norrböda 6:5 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-09-22 och avser två markytor inom fastigheten Norrböda 6:5, 
en del i den södra delen och en i den norra delen.  

Områden för ianspråktagande är bevuxet med gräs och skog, i den norra delen tall 
med inslag av löv samt i den sydvästra delen ädellöv som hassel, ek, alm samt in-
slag av tall. Längs Norrbödagatan finns en allé med grova ekar. Även inom skogs-
området finns värdefulla träd, flera av ekarna kan vara så gamla som upp till 400-
500 år. Flera av ekarna är solbelysta och har även grov bark som gynnar många ar-
ter. Det finns även en del större tallar med grov bark i planens nordöstra del där ny 
bebyggelse föreslås. Genom området går också en kanal/vattendrag.  

Fastigheten är idag planlagd för fristående bebyggelse för bostadsändamål i en vå-
ning inom utpekade platser och i övrigt är marken planlagd för park eller plantering.  

Syftet med ansökan är att möjliggöra för sju nya fastigheter för enbostadshus, fem 
inom den södra delen av fastigheten och två i den norra delen. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-11 § 231 beslutade att bevilja positivt plan-
besked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-11 § 231. 

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-12-04. 

Norrböda 6:5 Situationsplan, 2021-12-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 15 Dnr 2022/11 002 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 om bland annat: 

 Statens servicecenter kommer placeras i kommunstyrelsens nuvarande närarkiv 
och kommunen förhandlar avtal för deras nyttjande av lokalerna samt för betal-
ning av investeringar i fastigheten. 

______________
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§ 16 Dnr 2021/54 107 KS 
 
Möte med EY och Lindahl angående inlöning av minoritetsaktier i Borg-
holm Energi Elnät AB 

Ärendebeskrivning 
Representanter för Advokatfirman Lindahl och EY Sverige har bjudits till dagens 
möte för att redogöra för aktievärderingen som EY (för Lindahl) har tagit fram åt 
kommunen.  

Dagens sammanträde 
De närvarande representanterna lämnar en redogörelse för den interna aktievärde-
ring som tagits fram.  

______________
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§ 17  
 
Möte med verkställande direktör för Energikontor sydost 

Ärendebeskrivning 
Energikontor Sydosts verkställande direktör har bjudits för att redogöra för energi-
kontorets verksamhet. 

Dagens sammanträde 
Energikontor Sydosts verkställande direktör informerar om Energikontorets utform-
ning, uppdrag, uppdragsgivare, aktuella händelser i Energikontoret (så om en even-
tuell absorbering av Energikontoret Skåne), Energikontorets tjänster och hur kom-
munen kan använda sig av dessa.  Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att göra 
en ny analys av kommunens energianvändning, likt den som gjordes 2015. 

______________
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§ 18 Dnr 2021/211 456 KS 
 
Remiss - En förbättrad förpackningsinsamling- nya roller för kommuner 
och producenter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna remissvar enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi har överlämnat ett förslag på remissvar på  promemoria En för-
bättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter 
(M2021/02118). 

Beslutsunderlag 
Förslag - Remissvar över promemoria En förbättrad förpackningsinsamling – nya 
roller för kommuner och producenter (M2021/02118), 2022-01-10. 

Remissmissiv - En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 
producenter remissmissiv, 2021-11-23. 

Promemoria En förbättrad förpackningsinsamling- nya roller för kommuner och pro-
ducenter, 2021-11-23. 

______________
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