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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:


Smittspridningen är den högsta som uppmätts i länet sedan pandemin började. I
kommunen finns dock en hög vaccinationstäckning (tre doser) bland kommunens invånare. Kommunens verksamheter har, och kommer fortsätta att vidta
åtgärder för att minska smittspridningen. Bland dessa så avråder kommunen
från besök på äldreboenden.



Utredningen om bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund håller på att färdigställas och kommer att presenteras under kommande veckor. Ett förslag om att
ett nytt förbund ska kunna ta över ansvaret för räddningstjänstfrågor från och
med 2023-01-01 kommer inom kort lämnas till de berörda förbunden och kommunfullmäktige.



Projektering inför ombyggnation i stadshuset för Statens servicecenter pågår.
Hyresavtal och samverkanavtal håller på att färdigställas för beslut.

______________
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Dnr 2022/8 042 KS

Budgetuppföljning, december
Ärendebeskrivning
Eftersom förra månaden var den sista månaden under föregående verksamhetsår
presenteras inte budgetuppföljningen särskilt för december. Förvaltningens arbete
med årsredovisningen 2021 och sammanställningen av resultatet 2021 fortgår. Styrelsen bedöms behandla årsredovisningen vid sammanträde i mars 2022.
Till dagens sammanträde kan följande (OBS!!!) preliminära driftsresultat presenteras
(alla siffror är i tusen kronor):
Budget
Redovisning
Avvikelse
 Kommunfullmäktige
987
606
381
 Kommunstyrelse
167393
165907
1486
 Övriga nämnder
882
738
144
 Borgholms slott
3867
-1991
5858
 Miljö- och byggnadsnämnd
587
672
-85
 Utbildningsnämnd
190028
187819
2209
 Socialnämnd
331769
308490
23279
 Finansförvaltning
9335
-4559
13894
 Finansförvaltning
-717601
-735198
17597
 Totalt:
-12753
-77517
64764
Alla siffror kan komma att ändras inför presentationen av årsredoviningen i mars.
Beslutsunderlag
Preliminära driftsresultat, 2022-01-25.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen redogör för det preliminära driftresultatet.
______________
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Dnr 2022/29 002 KS

Revidering av kommunstyrelsens attestlista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen godkänner förändringar i kommunstyrelsens attestlista.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef har delegation på att godkänna mindre förändringar av kommunstyrelsens attestlista. Kommunstyrelsens beslutar attestlista i samband med ny mandatperiod samt vid väsentliga förändringar.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en organisationsförändring vilket
medför väsentliga förändringar i kommunstyrelsens attestlista.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-19.
Reviderad attestlista, 2022-01-19.
Bedömning
Revideringen anses vara nödvändig i och med omorganisationen.
De huvudsakliga förändringarna är en konsekvens av att kommunledningsförvaltningen har en ny struktur, med bland annat tre nya avdelningar (tekniska avdelningen, tillväxtavdelningen samt miljö- och byggnadsavdelningen) och för att budgetposterna för miljöenheten, bygglovsenheten och större delar av administrativa
enheten (de som ingår i den nya miljö- och byggnadsavdelningen) flyttas till Miljöoch byggnadsnämnden.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/115 100 KS

Presentation av Medborgarundersökning 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2021. Resultatet har överlämats till kommunen.
Beslutsunderlag
Presentation av Medborgarundersökning 2021, 2021-01-19.
Dagens sammanträde
Kommunchefen och ordförande redogör för SCB:s medborgarundersökning som
genomfördes 2021. I presentationen framgår att de strukturförändringar som gjorts
av SCB i undersökningen. Resultatet för Borgholms kommun presenteraras. A presentationen framgår bland annat:


Sammanfattat har kommunen mer positiva svar, jämfört med rikssnittet.



Att de punkter som kommunen framförallt har fått negativa svar, jämfört med
rikssnittet, är relaterat till kollektivtrafik och samhällsservice på landsbygden.



Kommunen kommer använda undersökningen som underlag för utvecklingen av
kommunens verksamheter och kontakter med andra organisationer, så som Region Kalmar län/KLT och Trafikverket.

______________
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Dnr 2022/30 732 KS

Restaurangluncher till hemtjänsttagare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda hemtjänsttagare möjligheten under vecka sju (7) att beställa fem luncher från lokala restauranger.
att

avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens budget (ansvar 1010) för ändamålet.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit initiativ till ett förslag om
att erbjuda hemtjänsttagare möjligheten att under en vecka beställa fem luncher
från lokala restauranger. Detta för att våra hemtjänsttagare ska kunna få en guldkant under pandemin och för att stödja restaurangnäringen som påverkas negativt
av de nu gällande restriktionerna och rekommendationerna för att minska smittspridningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-19.
Bedömning
Förslaget omfattar max 300 hemtjänsttagare och kostnaden per lunch (inklusive leverans) uppskattas till cirka 133 kronor. Det innebär att förslaget kräver en budget
på 200 000 kronor.
Kommunen har tidigare erbjudit hemtjänsttagare en likanade möjlighet under våren
år 2020 som en del av kommunens pandemi-relaterade satsningar (kommunstyrelsen 2020-04-28 § 66). Vid det tillfället handlades satsningen av kommunledningsförvaltningens personal.
Kommunstyrelsens vill stödja den lokala restaurangbranschen, lokala transportfirmor och hemtjänstpersonalen som påverkats av de rådande restriktionerna och rekommendationerna.
Verkställandet av det föreslagna beslutet skulle kunna utföras av kommunledningsförvaltningens personal. Därmed bedöms beslutet inte påverka socialnämndens
verksamhet negativt utan möjligen ge mer tid för andra tjänster.
Beslutet belastar kommunstyrelsens budget med 200 000 kronor.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för förslaget. Följande attsatser förselås av ordförande:
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att

erbjuda hemtjänsttagare möjligheten under vecka sju (7) att beställa fem luncher från lokala restauranger.

att

avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens budget (ansvar 1010) för ändamålet.

Yrkande
Staffan Larsson (C), Nina Andersson-Junkka (S), Erik Arvidsson (SD), Lars Ljung
(S), Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till
ordförandes förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget till beslut. Därmed beslutar kommunstyrelsen att erbjuda hemtjänsttagare möjligheten under vecka sju (7) att beställa fem luncher från
lokala restauranger; och att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens budget
(ansvar 1010) för ändamålet.
Beslut skickas till
Kommunchefen för verkställande
Ekonomiavdelningen för kännedom
______________
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Dnr 2017/69 254 KS

Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27 att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1. Fastigheten är idag avstyckad
och heter Borgholm 11:50. Markanvisningsavtalet som är upprättat mellan kommunen och Bursells Entreprenad medger entreprenören ensamrätt om att förhandla
om förvärv av marken två år efter planens antagande. Detaljplanen antogs 202002-24. 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
SVEFA 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 åttahundratjugotusen) 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 entreprenören.
Tomten ska bebyggas med hyresrätter vilket säkerställs i köpekontraktet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 5 föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 5.
Tjänsteskrivelse, 2022-01-07.
Marknadsvärdering utförd av SVEFA 2021-10-01.
Markanvisningsavtal 2018-02-15.
Bedömning
Värdet bedöms som rimligt och att marköverlåtelsen bör genomföras.
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Konsekvensanalys
Om marköverlåtelsen godkänns erhåller kommunen viktiga medel för framtida strategiska markinvesteringar samtidigt som kommunen får fler lägenheter i form av hyresrätter.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed
beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja Borgholm 11:50
för 1 820 000 kronor.
Protokollsanteckning
Notera att det är SVEFA som gjort värdeingen av fastigheten, inte SWECO som
framgått av tjänsteskrivelsen och arbetsutskottets protokoll.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtavdelningen för verkställande
______________
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Dnr 2021/196 830 KS

Uppföljning utvecklingsplan Borgholms slott
Ärendebeskrivning
År 2018 enades Borgholm kommun och Statens fastighetsverk (SFV) kring en
femårig utvecklingsplan för Borgholms Slott. I utvecklingsplanen har parterna enats
kring tre utvecklingsområden, åtta gemensamma mål samt tio utvecklande insatser
som skall uppnås och genomföras under perioden 2019-2023. Mer än halva tidsperioden har nu passerat och uppföljningen syftar till att presentera hur verksamheten på slottet tillsammans med SFV, så här långt, genomfört och uppnått de olika
målen och insatserna.
Slottschefen informerar kommunstyrelsen om hur verksamheten, så här långt, lyckats genomfört och uppnått de olika målen och insatserna kopplat till utvecklingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-19.
Utvecklingsplan, 2019-04-04.
Dagens sammanträde
Slottschefen redogör för statusen på de insatser som har genomfört, för tillfället genomförs eller är planerade för att uppfylla Borgholms slotts utvecklingsplan för 20192023 som överenskommits med SFV.
Kommunen har dialog med bland annat Trafikverket och Solliden för att förbättra
vägskälet/korsningen vid utfarten på väg 136 från Solliden och Borgholms slott.
______________
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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 relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig
ansvarsfördelning.

att

vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till årsplan 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 KomRedo 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 visar 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 verksamhetsplaneringen och årsredovisningen. De har ingen uppföljning. Rapporten visar på ett behov av att förtydliga vilken roll kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har i arbetet med miljö- och hållbar utveckling, liksom miljö- och hållbarhetsberedningen,
vattengruppen och miljöstrategen.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:




Justerandes sign

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.
Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt 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 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 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 reglementena.
Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6 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 relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VAstrategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell
samt med en tydlig ansvarsfördelning; och 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6
Tjänsteskrivelse, 2022-01-05.
Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.
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 arbetet med mål och handlingsplaner, organisation och ansvar, eventuella ekonomiska
resurser samt miljöstrategens arbetsuppgifter klargöras ytterligare.
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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 kommunen. 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 möjligheten att formulera mål som kopplar till ett av de andra Agenda 2030-målen. Kommunstyrelsen anser även att man bör vänta med en eventuell ändring i kommunfullmäktigemål, 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
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 reglementena.
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. Exempelvis saknar handlingsplanen för energi- och klimatstrategin en tydlig ansvarsfördelning 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 fullmäktiges 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 nämnder och kommunstyrelsen berörs av miljö- och hållbarhetsarbetet. Eftersom vi under 2022 har ett nytt val rekommenderar kommunstyrelsen att man gör ett förtydligande av miljö- och hållbarhetsarbetet när reglementena revideras efter valet.
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Vad kommunen avser med begrepp miljö och hållbar utveckling framgår i hållbarhetspolicyn, men definitionen i hållbarhetspolicyn i relation till kommunfullmäktigemål kan förtydligas.
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.
Utöver kommunfullmäktigemål finns separata måldokument som inte redovisas eller framgår i verksamhetsplaner eller uppföljningar. För att ansvar för måluppfyllnad
och aktiviteter ska vara tydligt kan det vara av intresse att dessa återfinnas i årsplan och/eller verksamhetsplan samt årsredovisning. På detta vis får man även en
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 översyn 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 finansiering. Kommunstyrelsen rekommenderas att under nästkommande budgetprocess ta frågan i beaktande.
Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.
En tydligare uppdragsbeskrivning för miljöstrategen rekommenderas för att säkerställa tid till långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.
Konsekvensanalys
Beslutet innebär att organisation och ansvar i miljö och hållbarhetsarbetet blir tydligare. 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 ansvaret 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.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör ärendet och arbetsutskottets förslag till beslut.
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Yrkande
Sara Kånåhols (V) 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 kommunstyrelsens beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed
beslutar 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 relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning; och 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.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för delgivning
Revisorerna för kännedom
Kommunchefen för delgivning
Ekonomichefen för kännedom
Miljöstrategen för kännedom
______________
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet som svar på granskningen.
att

ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn 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 kommunstyrelsen att kommentera och föreslå åtgärder med anledning av densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 7 föreslår kommunstyrelsen att
lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet
som svar på granskningen; och att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 7.
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 revisorernas 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
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policyn kan skrivas så att den blir oberoende av organisation, eftersom organisatoriska förändringar tenderar att ske regelbundet och dessa ska normalt varken påverkas av eller påverka aktuella policyer.
Samtliga verksamhetsplaner, inklusive IT-avdelningens verksamhetsplan, finns
publicerade på kommunens Intranät som vi har tillsammans med Ölands kommunalförbund. Mål och prioriteringar är därför lätt tillgängliga för alla som har intresse av dem inom kommunen och kommunalförbundet.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för delgivning
Revisorerna för kännedom
Kommunchefen för delgivning
______________
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Dnr 2021/89 007 KS

För kännedom: Svar på granskning av Ölands kommunalförbunds styrning, ledning och kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna och överlämna svaret till fullmäktige.
Ärendebeskrivning
Revisorerna för Ölands kommunalförbund har granskat förbundets styrning, ledning 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
Kommunfullmäktige för kännedom
______________
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Dnr 2021/131 041 KS

För kännedom: Ölands kommunalförbund verksamhetsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Direktionen i Ölands kommunalförbund har 2021-11-26 beslutat om en verksamgetsplan för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26.
Ölands kommunalförbund Direktionen Verksamhetsplan 2022, 2021-12-20.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
______________
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Dnr 2021/223 041 KS

För kännedom: Budget 2022; Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Kalmarsunds gymnasieförbunds budget för 2022 som
överlämnats till kommunen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 11.
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 protokoll (§§ 95106).
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 § 96
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion Budgetdokumentet 2022, 202112-10.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
______________
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Dnr 2021/224 106 KS

För kännedom: Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Samordningsförbundet i Kalmar Läns verksamhetsplan
och budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 12.
Brev till medlemmar om verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Kalmar Län
2022, 2021-12-13.
Samordningsförbundet i Kalmar Län Verksamhetsplan och Budget 2022, 2021-1213.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
______________
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Dnr 2017/33 214 KS

För kännedom: Godkännande av detaljplan för granskning Rosenfors,
Borgholm 8:63
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga 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 planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av området som idag består av övernattningsstugor samt ställplats blir planenlig med användningsbestämmelser 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 biotopskydden. 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 detaljplanen för samråd. Detaljplanen var ute på samråd 2020-04-01 – 2020-04-24 och
handläggs med ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt föreslagna ändringar inför samråd redovisas i samrådsredogörelsen.
Detaljplanen presenterades för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 202111-11 § 230. Efter dialog under mötet beslutades det att en mindre justering ska
genomföras i planen. Justeringen innebär att användningsbestämmelse J2- Upplag, i södra delen av planområdet, har ersatts med användningsbestämmelsen J2Upplag och bränslepumpar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljplanen med handlingar för granskning.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 13.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-25 § 289
Plankarta, 2021-12-04.
Planbeskrivning, 2021-12-04.
______________
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Dnr 2021/220 214 KS

För kännedom: Planbesked för enbostadshus Norrböda 6:5
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga 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 inslag av tall. Längs Norrbödagatan finns en allé med grova ekar. Även inom skogsområdet finns värdefulla träd, flera av ekarna kan vara så gamla som upp till 400500 år. Flera av ekarna är solbelysta och har även grov bark som gynnar många arter. 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 våning 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 planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 14.
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-11 § 231.
Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-12-04.
Norrböda 6:5 Situationsplan, 2021-12-04.
______________
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Dnr 2022/10 002 KS

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

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-01-25
Sekretess:

Visas ej

Id
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Ansvarig

2021.1526

Revidering av Jämställdhets- och mångfaldsplan 2019-2021

2021-05-28
KS 2021/122-026

Jens Odevall §1/2022
Jens Odevall

Revidering av Jämställdhets- och mångfaldsplan 2019-2021

KC
Jens Odevall

2021.3424

Borgholms kommun har ingen erinran mot ansökan
gällande tung och bred transport
Sven Jinert AB, Box 48, 281 21 HÄSSLEHOLM
ansöker om undantag från trafikförordningen
(1998:1276) enligt
nedan, sträcka Karlshamn (K), Munkahusvägen Borgholm (H), Sandgatan och omvänt. 2021-12-17

2021-12-20
KS 2021/17-311

Jan-Åke Johansson §2/2021

Jan-Åke Johansson
Trafikfrågor 2021

AVDC
Magdalena Widell

2021.3442

Delegationsbeslut på att avropa förskolebyggnader
via SKR-Att: Borgholms kommun avropar
förskolebyggnader via SKR:s ramavtal
Förslolebyggnader 2018. Avtalstid: 2020-03-16 till
2026-03-15.

2021-12-22
KS 2021/1-059

Jens Odevall §6/2021

Jens Odevall
Upphandling ramavtal

KC
Magdalena Widell

2021.3589

Beslut om ytterligare en elev från Borgholms
kommun som söker en yrkesutbildning i Kalmar:
snickare

Jens Odevall §7/2021

2021-12-30

Jens Odevall

Jens Odevall

KS 2021/2-002

Delegation KC

KC
Jonatan Wassberg

2022.3

Apoteket- ansökan tillstyrks för en trottoarpratare
2022-01-01-2022-12-31

2022-01-03
KS 2021/6-002

Anders Magnusson §1/2022
Anders Magnusson

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson
Sidan 1 av 2

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori

28

Ansvarig
2022.4

Yttrande över laglighetsprövning enligt
kommunallagen om samtliga kommunfullmäktiges
beslut 2021-10-18 (§§112-138) mål nummer 461021

Ilko Corkovic §1/2022

2022-01-03

jonatan wassberg

Ilko Corkovic

KS 2022/9-002

Delegation KSO

KSO
Jonatan Wassberg

2022.33

En god kommunal hushållning, SOU 2021:75

Ilko Corkovic §2/2022

2022-01-10

Finansdepartementet

Ilko Corkovic

KS 2022/9-002

Delegation KSO

KSO
Ilko Corkovic

2022.39

Delegationsbeslut - Avrop att Borgholms kommun
beslutar att avropa på Konsulentstödd
familjehemsvård 2019.
Sammanfattning av ärendet
Avtalstid: 2022-01-01 till 2025-09-14

2022-01-12
KS 2022/1-059

Linda Kjellin §1/2022

Linda Kjellin
Upphandling ramavtal

EKC
Linda Kjellin

2022.64

Lions- Ingen erinran mot ansökan om utplacering av Anders Magnusson §2/2022
marschaller i samband med Alla hjärtans dag den
2022-02-14 mellan 16:00-19:30

2022-01-18
KS 2021/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2022.65

Medical vaccin norden ab- Ingen erinran mot
ansökan om uppställning av fordon
2022-04-21 2022-05-05, 2022-05-19 2022-06-02,
2022-06-16, 2022-06-30 2022-07-14, 2022-07-28
2022-08-11, 2022-08-25 kl. 10.45-17.15

2022-01-19
KS 2022/6-002

Anders Magnusson §3/2022

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

Sidan 2 av 2

Handlingar
Utskriftsdatum:

2022-01-19

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2021-12-15 - 2022-01-19

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

29

Utskriven av: Jonatan Wassberg

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
230981

K

Meddelande från förvaltningrätten om att den
klagande har delgivits dom i mål nummer 538220 samt mål nummer 2628-21

2021-12-16

Larsson Helene - FVA

KS 2019/211-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

MEDDELANDE

Detaljplan för etablering av äldreboende;
Ekbackaområdet
2021.3034

I

2021-12-15

2021.3400

Kommunförbundet Kalmar län

I

2021-12-20

2021.3410

Protkoll från Kommunförbundet Kalmar län 2021- Magdalena Widell
12-02
KS meddelande

PROTOKOLL

Protokoll Kalmarsunds överförmyndarnämnd
2021-12-16

Magdalena Widell

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

I

2021-12-20

KS meddelande

PROTOKOLL

Regeringsbeslut regleringsbrev för budgetåret
2022 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor

Magdalena Widell

Kulturdepartementet
KS meddelande

2021.3421

I

2021-12-20

2021.3422
2021-12-21

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Föreläggande vid vite Ekbacka, räddningstjänsten Jonatan Wassberg
Ölands kommunalförbund

I

KS meddelande

FÖRELÄGGANDE

Minnesanteckningar Samverkansgruppen
MITTLANDET 20211214

Magdalena Widell

MITTLANDET Länsstyrelsen
KS meddelande
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30

Ärendemening
2021.3448

I

2021-12-22

Skrivelse från Ölands hotelldirektörer om
samverkan med Kalmar om möten &
konferensers

Jonatan Wassberg

Strand Hotell Borgholm, Ekerum Resort Öland,
Hotell Borgholm
KS meddelande

SKRIVELSE

Strand Hotell Borgholm, Thomas Petersson
Ekerum Resort Öland, Magnus Lagerlöf
Hotell Borgholm, Christofer Johansson

2021.3449

I

2021-12-22

2021.3451

Epost - Några hotelldirektörers tankar kring
samarbete med Kalmar CVB
Thomas Petersson

I

2021-12-23

KS meddelande

E-POST

Utbetalning av medel i enlighet med
överenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om äldreomsorg teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i
fokus

Jonatan Wassberg

Socialdepartementet
KS meddelande

2021.3584

I

2021-12-29

2021.3587

I

Sydarkiveras utkast till remissvar på Riksarkivets Jonatan Wassberg
remiss för FormatE, RA-KS 2021/18
KS meddelande

SKRIVELSE

BirdLife Sverige riktlinjer för skyddsjakt

Jonatan Wassberg

BirdLife Sverige

I

2021-12-29

KS meddelande

SKRIVELSE

E-post om Riktlinjer om skyddsjakt

Jonatan Wassberg

BirdLife Sverige
KS meddelande

2022.1

I

2022-01-03

2022-01-07

E-POST

Information och reklam för Ölands Radioamatörer Jonatan Wassberg
Ölands Radioamatörer
KS meddelande

2022.20

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Sydarkivera

2021-12-29

2021.3588

Jonatan Wassberg

I

SKRIVELSE

Föreläggande vid vite Ekbacka, räddningstjänsten Jonatan Wassberg
Ölands kommunalförbund
KS meddelande

FÖRELÄGGANDE
Sidan 2 av 3

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

31

Ärendemening
2022.25

I

E-post till KSO om fortsätta störningar i Triangeln Magdalena Widell
av busköringar, hög musik och smällare. Förslag
från närboende att stänga området med en bom
när butikerna stänger.

2022-01-10

Pia Olsson

KS 2020/165-339

KS meddelande
Förädling av området Triangeln

2022.35

I

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön: Årlig
rapportering 2021 av ÅPH 23

2022-01-10

Helena Strand

KS 2020/197-430

KS meddelande

Magdalena Widell

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön och tillhörande
miljökonsekvensutredning
2022.40

I

E-post till KSO om Ang nattrafiken på Triangeln.
KSO har besvarat per telefon 2022-01-12

2022-01-12

Ilko Corkovic

KS 2020/165-339

KS meddelande

Magdalena Widell

Förädling av området Triangeln
2022.44

I

Information om att Förvaltningsrätten i Växjö
överlämnat överklagan av dom i mål nummer
2628-21 och 5382-20 till Kammarrätten i
Jänköping efter rättidsprövning

2022-01-13

Larsson Helene - FVA

KS 2019/211-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

MEDDELANDE

Detaljplan för etablering av äldreboende;
Ekbackaområdet
2022.57

U

Rapport om skyddsjakt samt loggbok om störning Magdalena Widell
2021

2022-01-17
KS 2019/102-434

KS meddelande

RAPPORT

Skyddsjakt på skarv
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