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Dnr 2022/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och
dess utskott om kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:


Hur kriget i Ukraina påverkar kommunens arbete.



Kommunen arbetar för tillfället med att stärka upp sin beredskap i fall av kris eller krig.



Kommunens säkerhetssamordnare har meddelat att hon kommer att gå i pension. Kommunen kommer därför att inleda en rekrytering av säkerhetssamordnare.



Smittspridningen av COVID-19 är fortsatt hög och påverkar kommunens verksamheter, framför allt genom en hög sjukfrånvaro.



För att få en effektiv styrning av arbetet med att skapa attraktiva, moderna och
funktionsenliga skolbyggnader i Gärdslösa så har kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott skapat en styrgrupp
för dessa frågor.



Återbruket och de nya lokalerna för arbetsmarknadsenheten som kommunstyrelsen beslutat om 2020-03-24 § 57 och 2021-04-27 § 48 invigs idag 2022-0301.

______________
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Dnr 2022/31 024 KS

Medel för löneöversyn 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta tilläggsbudget om 2 855 000 kronor för löneöversyn år 2022 för att finanseras föreslagana löneöversyn och avtalad arbetstidsförkortning.
Ärendebeskrivning
Personalutskottet ska fastställa löneutrymmet inför 2022 års löneöversyn.
Inför 2022 års löneöversyn har Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal)
genom avtal med Sveriges kommuner och regioner kommit överens om en arbetstidsförkortning för de som (ständigt) arbetar nattetid. Enligt avtalet har kommunen
möjlighet att räkna av denna lönekostnad i den planerade löneöversynen 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 24 i egenskap av personalutskott
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget om 2
855 000 kronor för löneöversyn år 2022 för att finanseras föreslagana löneöversyn
och avtalad arbetstidsförkortning. Utöver detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott att påbörja löneöversyn 2022; och att
fastställa utrymmet för löneöversyn 2022, inklusive särskilda satsningar och sociala
kostnader till 14 145 000 kronor, förutsatt att fullmäktige antar äskad tilläggsbudget. Särskild satsning i 2022 års löneöversyn ska ske enligt löne-analys och prioriteringars av varje förvaltningschef i samråd med HR-chefen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 24.
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27.
Bedömning
För att bibehålla kommunens konkurrensstarka löner behöver kommunen utöka sin
ram för lönöversyn år 2022.
Att göra en avskrivning för värdet av den avtalade arbetstidsförkortningen för vissa
Kommunal-anslutna arbetare skulle innebära att kommunens löneutveckling påverkas negativt i relation till andra kommuner. De som i störst utsträckning påverkas är generellt undersköterskor, vårdbiträden och omsorgsassistenter.
Konsekvensanalys
I och med den senaste prognosen visar på högre skatteintäkter än budgeterat, så
finns det utrymme för att utöka ramen för löneöversyn år 2022.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C) 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 yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
HR-chefen för verkställande
Ekonomiavdelningen för kännedom
______________
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Dnr 2021/126 000 KS

Etablering av servicekontor, samverkansavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna lokalsamverkan med Statens servicecenter och uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att teckna avtal om lokalsamverkan mellan kommunen och Statens servicecenter.
att

uppdra till teknisk chef att teckna hyresavtal där kommunen utöver bashyra
får ersättning för gjorda investeringar.

Ärendebeskrivning
Kommunen har för avsikt att tillåta Statens servicecenter att använda Stadshuset
för sin verksamhet. För att detta ska kommunen och Statens servicecenter ingå
samverkansavtal och hyresavtal. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans
med den tekniska avdelningen tagit fram ett förslag till samverkansavtal för kommunstyrelsen att ta ställning till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 41.
Utkast/arbetsmaterial Överenskommelse om lokalsamverkan Borgholm, 2021-1221.
Bedömning
Beslutet är nödvändigt för att få det önskade samarbetet på plats.
Beslutet kommer innebära en statlig närvaro i kommunen som i dagsläget inte
finns.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marie Johansson (S), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Tekniska chefen
______________
Justerandes sign
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Dnr 2022/48 048 KS

Extra föreningsbidrag 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 100 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag
(1010 1300) för föreningsbidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet och scouterna, som idag erhåller aktivitetsstöd.
att

avsätta 100 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag
(1010 1300) för föreningsbidrag till ideella föreningar i kommunen med kulturverksamhet.

att

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att fördela bidragen.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har enats om att det finns ett behov av ytterligare stöd till kommunens ideella föreningar som erbjuder medborgare
(särskilt barn och unga) kultur- och fritidsaktiviteter. Detta mot bakgrund av de
ovanligt höga elpriserna och att pågående pandemi (COVID-19) har inneburit restriktioner och rekommendationer som gjort det svårare än vanligt för kommunens
ideella föreningar att klara ekonomin.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om extra bidrag för att stödja föreningarnas
verksamheter, utöver driftbidrag, aktivitetsstöd och de ordinarie föreningsbidragen.
Kommunstyrelsen har även beslutat att inte ta ut hyra för idrottsplaner- och hallar
hösten 2021 och våren 2022. År 2021 avsattes 100 000 kronor för extra bidrag till
bygdegårdsföreningar som kompensation för uteblivna hyresintäkter och ökade
driftskostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-17 § 44 föreslår kommunstyrelsen att
avsätta 100 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010
1300) för föreningsbidrag till ide ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som idag erhåller aktivitetsstöd; att avsätta 100 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300) för föreningsbidrag till ideella
föreningar i kommunen med kulturverksamhet; och att kommunstyrelsens kulturoch fritidsutskott får i uppdrag att fördela bidragen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-17 § 44.
Tjänsteskrivelse, 2022-02-16.
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Bedömning
Det finns ett fortsatt behov av att ekonomiskt stötta ideella föreningar som bedriver
kultur-, barn- och ungdomsverksamhet till följd av höga elpriser och COVID-19.
Behovet av stöd varierar mellan berörda föreningar och bidragets fördelning bör
spegla detta.
Bidragen föreslås utgå till ideella föreningar som bedriver idrotts- och scoutverksamhet samt lokala föreningar som bedriver kulturverksamhet.
Konsekvensanalys
Beslutet medför en kostnad om 200 000 kronor och belastar kommunstyrelsens
budget för projekt och bidrag (1010 1300). Budgetposten har 500 000 kronor som
inte är specificerad för något särskilt bidrag eller projekt. Trafiknämnden har föreslagit kommunstyrelsen att avsätta 40 000 kronor från denna budgetpost för att anlägga farthinder på Såningsvägen.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet och lägger fram kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändringen i förslag i att-sats ett så att
”ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet” ändras till ”idrottsföreningar
med barn- och ungdomsverksamhet och scouterna”.
Yrkande
Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Ekonomiavdelningen
Kommunikatörerna
______________
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Dnr 2022/36 001 KS

Förbundsbildning Räddningstjänst
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Borgholms kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, Emmaboda,
Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås bildar
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost från och med 2023-01-01. Då
övertar kommunalförbundet ansvaret för medlemskommunernas räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara
för inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen förbundsordning.
att

godkänna förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

att

direktionen i Ölands kommunalförbund får teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar med mera på i huvudsak de villkor som framgår av upprättat förslag till ”Avtal”. Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de
eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för att genomföra beslutet om
att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

att

godkänna Borgholms kommuns del av budget 2022 och 2023 för bildande av
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

att

välja kommunstyrelsens ordförande, Ilko Corkovic, som ledamot och oppositionsråd, Carl Malgerud, som ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost under innevarande mandatperiod. Förbundsdirektionen ska fram till den 31 december 2022 utgöra interimsdirektion. De får då fatta de beslut som behövs för att kommunerna ska kunna genomföra verksamhetsövergång till kommunalförbundet till 1 januari 2023.

att

välja person enligt förslag från revisorerna till förtroendevald revisor i kommunalförbundet Räddningstjänsten för Borgholms kommun under innevarande mandatperiod.

att

utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Borgholms
kommun övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. Kommunernas ansvar regleras i 3 kapitlet i lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommunerna, enligt LSO,
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även för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet samt verkande för att
alla typer av olyckor förebyggs) och sotning.
Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och
mer samverkan mellan dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är en
lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och räddningsnämnden/direktionen) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom
nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga och minutoperativ sådan.
Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid.
Detta ledde till många och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Vanligaste framtida klimatscenarios gör
också gällande att extremväder kommer vara mer frekvent förekommande i framtiden.
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. Diverse utredningar har också gjorts nationellt som belyser
dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i framtiden:




Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden
Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst
Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018

Bland annat utifrån ovanstående erfarenheter och utredningar togs en reviderad
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor fram, som började gälla 2021-01-01. Utöver
den förändrade lagstiftning, har fyra nya föreskrifter antagits (gällande från och
med 2022-01-01):






Föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS
2021:1)
Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin
tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBFS 2021:8
Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats,
MSBFS 2021:5
Föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst,
MSBFS 2021:4

Revideringen av lagstiftningen med tillhörande föreskrifter, ställer ökade krav på
räddningstjänsterna, bland annat avseende ledning av stora räddningsinsatser
(både övergripande ledning (systemledning) och operativ ledning)). Utöver detta
ställs nya och förändrade krav på det förebyggande arbetet, utökade krav på
olycksutredning samt mer detaljerade krav om utformning av kommunens handJusterandes sign
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lingsprogram för räddningstjänst. Även förändrad tolkning av annan lagstiftning påverkar räddningstjänsten och ger merarbete. Exempel på detta är miljöbalken och
arbetsmiljölagen.
Det framgår i förarbetena för den förändrade LSO, att områdena vid samverkan inte bör bli för små resursmässigt men inte heller för stora eftersom detta riskerar att
skapa en distans till de pågående räddningsinsatserna och övrig kommunal verksamhet. Dessa avvägningar kan bli särskilt påtagliga i de delar av landet där befolkningstätheten är låg.
Gällande tvingande reglering om geografisk indelning av räddningstjänsterna och
samverkan för dessa, så övervägdes detta i förarbetena till den nya LSO som gäller från 1/1 2021. Dock togs detta inte med i ny lagstiftning då utredningen kom till
slutsatsen att det är kommunerna själva som bäst kan avgöra hur kraven i den nya
lagstiftningen ska uppfyllas.
Kraven på ökad operativ ledningsförmåga gör att räddningstjänsterna måste samverka och/eller organiseras på annat sätt. Redan innan den nya reviderade lagstiftning togs fram var merparten av räddningstjänstpersonal i Sverige anställd i
kommunalförbund. Det är rimligt att anta att behovet av att arbeta i större organisationer kommer anses öka utifrån kraven i ny lagstiftning.
Som alla offentliga verksamheter så ökar ju också kraven generellt på rationell och
rättssäker hantering av det samlade förvaltningsuppdraget, vilket av många räddningschefer ses som svårt att klara. Att i någon form förändra arbetssätt anses därför nödvändigt. Ett viktigt grundläggande förhållande att ha med sig när man bedömer behovet av ett eventuellt större räddningstjänstförbund, är räddningschefens ansvar enligt LSO. Ansvaret har samma lydelse som i tidigare lagstiftning;
”räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad”.
Detta och ovanstående förutsättningar samt nya krav talar för att det eventuellt kan
vara lämpligt att bilda ett större räddningstjänstförbund.
Det övergripande målet för en eventuellt större räddningstjänstorganisation, bör vara att bättre hantera nuvarande och kommande krav utifrån förändrad lagstiftning
samt andra ökande krav – med bibehållen rådighet över det som behöver beslutas.
Detta för att i slutänden kunna ge kommuninnevånarna en så kvalitativt bra och
kostnadseffektiv räddningstjänst som möjligt.
Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har tidigare haft en samverkan som under senare år har utvecklats vidare. Utifrån
ovanstående bakgrund så hade räddningscheferna i dessa räddningstjänster, våren 2019, kommit till gemensam insikt att de ansåg att deras befintliga räddningstjänstorganisationer var för små och den samverkan som befintliga och kommande
lagkrav krävde, var mycket betungande att hantera.
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För att belysa ovanstående så initierades gemensamma dialogmöten med kommunledningarna av räddningscheferna i södra Kalmar län under 2019. Vid det andra dialogmötet så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation
borde utreda/sammanställa sina egna utmaningar. Därefter skulle ställning tas till
hur åtgärder skulle kunna göras, enskilt eller i samverkan och hur samverkan i så
fall borde se ut. Vid redovisning av respektive organisations förutsättningar så konstaterades att många av utmaningarna och tillkortakommanden var gemensamma.
Därför ställdes frågan; skulle skapande av ett större räddningstjänstförbund vara
ett bra sätt att skapa bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar som räddningstjänsterna står inför, eller ska samverkan utvecklas på annat sätt och/eller
skulle varje räddningstjänst lösa sina egna problem?
Under våren 2020 hade räddningscheferna i Oskarshamn och Mönsterås/Högsby
(HMO) kommit till samma slutsats som kollegorna i södra länet. HMO hade sedan
tidigare ett par år tillbaka motsvarande operativ samverkan som man nyligen hade
startat upp i södra länet, och man hade också börjat samverka inom diverse andra
områden. De utmaningar som man konstaterat i södra länet hade man också till
stora delar identifierat inom HMO.
Förfrågan gjordes från räddningscheferna inom HMO till södra länet, om det var
möjligt att bredda eventuellt utredningsuppdrag till att omfatta även deras tre kommuner. Detta lyftes politiskt i respektive kommun och vid möte mellan de nio kommunernas kommunledningar 22/9 2020, bestämdes det att utredningsfrågan formellt skulle beslutas i de nio berörda kommunerna. Beslut om att genomföra utredning av ett gemensamt räddningstjänstförbund togs i samtliga nio kommuner under
hösten 2020. Utredningen skulle genomföras med interna resurser.
Process
Utredningsprocessen har skett i två steg. Steg 1 där två processledare tillsammans
med räddningscheferna tog fram grundläggande underlag, bland annat:







Övergripande riskbeskrivning/-analys (hur ser behovet ut att hantera olycksrisker ut inom området och i respektive kommun).
Nuvarande organisation och resurser.
Konstaterade utmaningar och behov utifrån nya lagstiftade krav.
Förslag till grundläggande principer. En viktig grundläggande princip i arbetet har varit att befintlig stationsstruktur (avseende antal brandstationer),
skall lämnas orörd.
Framtagande av fiktiv, möjlig framtida organisation (se innebörd i rapporten).

I detta steg konstaterades också att vissa frågor behövde belysas djupare och med
annan kompetens, varför beslut att tillsätta tre delutredningsgrupper togs (steg två
av utredningen):
Justerandes sign
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Teknik – system och IT (hur hantera dess frågor praktiskt, hur påverkas
ekonomin). Samordnare för arbetet har varit digitaliseringschefen i Kalmar
kommun
HR-frågor (hur hantera vissa löne- och arbetstids-/arbetsschemaskillnader):
samordnare för arbetet har varit HR-chefen i Oskarshamns kommun
Ekonomifrågor: utifrån framtagen modell har räddningstjänstkostnaderna
(bland annat utifrån nya krav), jämförts utifrån hantering i befintliga organisationer och i ett eventuellt gemensamt framtida förbund.

Finansieringsmodell vid skapande av ett förbund och även framgent, har tagits
fram – och redovisas också i utredningen.
Samordnare för arbetet har varit ekonomidirektören i Kalmar kommun.
Processledarna har hållit ihop arbetet och har författat rapporten. Räddningscheferna har utgjort referensgrupp och Kommunstyrelseordförandena samt kommuncheferna/-direktörerna har utgjort styrgrupp i arbetet. Övergripande information till
personalen har givits löpande och riskutredningar har gjorts. Informationsmöte
hölls med de regionala fackliga organisationerna i juni 2021.
Slutsatser i utredningen
Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda ett
räddningstjänstförbund för de aktuella kommunerna och jämföra detta med vad
som skulle krävas om kommunen valde att fortsätta bedriva räddningstjänst i befintlig organisation. Detta utifrån de utmaningar som räddningstjänsterna står inför,
nu och i framtiden.
Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ ledning),
så kan frågan ses från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle påverkas av en
förbundsbildning och dels hur övrig verksamhet i befintlig organisation skulle påverkas.
Båda dessa perspektiv bedöms i utredningen, bättre kunna hanteras i ett gemensamt räddningstjänstförbund.
Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse, så bedöms ett räddningstjänstförbund vara mer fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga räddningstjänstorganisationer.
Utredningens samlade slutsats talar därför för ett bildande ett gemensamt räddningstjänstförbund, för de nio aktuella kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 38.
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Avtal avseende övertagande av personal och anläggningstillgångar samt drift av
vissa IT-system, 2022-01-30.
Räddningstjänstutredning för nio kommuner i Kalmar län, 2022-01-30.
Gemensam viljeinriktning (Ensam är inte stark) i frågan från kommunstyrelseordförandena i de nio berörda kommunerna, 2022-01-31.
Omställningskostnader och migrationskostnader, budget 2022 och 2023, 2022-0130.
Bedömning
Förutsatt att samtliga nio kommuner fattar beslut om att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund:
Utsedd direktion för förbundet bör under 2022, i samråd och samverkan med medlemskommunerna, besluta om de åtgärder som behövs för att nedan nämnda
verksamhetsövergång ska kunna ske.
Rekrytering och anställning av förbundschef bör via kommunalförbundets direktions försorg, ske snarast efter bildandet av förbundet.
Tecknande av avtal rörande former för personalövergång, övertagande av anläggningstillgångar samt hantering av drift samt, ska göras innan verksamhetsövergång
planeras ske (2023-01-01).
Senast under det nya förbundets första verksamhetsår, ska inrangeringsförhandlingar hållas.
Som grund för att påbörja utredningen om eventuellt gemensamt räddningstjänstförbund låg de utmaningar nuvarande organisation hade för att kunna leva upp till
befintliga och kommande lagkrav. En genomgång av dessa utmaningar återfinns i
bilaga 5 i utredningsrapporten.
Räddningschefens bedömning överensstämmer med utredningens slutsats: ett
större räddningstjänstförbund kommer kunna hantera dessa utmaningar på ett bättre sätt än vad den nuvarande räddningstjänstorganisationen kan göra. I stort handlar utmaningarna om att det saknas tillräcklig arbetskraft och specialkompetens för
att uppfylla lagkraven. Den utökade arbetskraft och specialkompetens som behövs
kommer i ett större räddningstjänstförbund kunna lösas genom ett mer optimalt
nyttjande av befintlig personal.
Bland utmaningarna finns även delar som inte automatiskt löses genom att bilda ett
större förbund, framför allt rekrytering av deltidsbrandmän. Men även här bedöms
ett större förbund på ett bättre sätt kunna hantera problematiken genom att det
finns mer resurser som kan jobba med frågan kontinuerligt.
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För Borgholms bedöms inte bildandet av ett större förbund innebära någon påverkan på den kommunala verksamheten, eftersom räddningstjänstverksamheten redan idag bedrivs i ett kommunalförbund.
Den risk- och konsekvensutredning som är framtagen i samverkan med de fackliga
organisationerna kommer vara ett levande dokument genom hela den eventuella
förändringsprocessen som en verksamhetsövergång innebär.
Konsekvensanalys
Budgeterade kostnader vid bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten
Sydost för Borgholms kommun bedöms vara 205 000 kronor år 2022 och 485 000
kronor år 2023. Detta inkluderar inte driftkostnader för Ölands kommunalförbund år
2022 eller kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost 2023.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för ärendet.
Yrkande
Marie-Helen Ståhl (S), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M)yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Revisorerna
Ölands kommunalförbund
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Dnr 2022/45 004 KS

Gallring vid skanning av handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att gallring av allmänna handlingar som inkommit eller upprättats på papper eller
liknande format efter att de har skannats får ske. Förutsättning för gallring är
att skanning och den fortsatta hanteringen av den skannade handlingen sker
enligt de villkor som anges i Riksarkivets skrift ”Gallring av pappershandlingar efter skanning” RA-FS 2021:1. Den skannade versionen kan därefter betraktas som det faktiska originalet.
att

ge nämnderna i uppdrag att gå igenom sina arbetsflöden och se vilka handlingar som kräver underskrift på papper i syfte att stärka övergången till ett
digitalt ärendeflöde och att medge gallring av allmänna handlingar som inkommit eller liknande format efter att de har skannats.

Ärendebeskrivning
I Borgholms kommun är den digitala mognaden hög. Det gör att Borgholms kommun har goda möjligheter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I dagens
snabbrörliga och innovativa miljö är det en stor fördel. Utvecklingen inom digitalisering och ny teknik skapar möjligheter och fördelar som alla grupper i samhället har
nytta av.
Ett digitalt e-arkiv, Comprima, har beslutats och köpts in i december 2021 vilket
möjliggör en effektivare digital handläggning från ansökan/anmälan till arkivering
av ärendet.
Kommunen använder sig av ärendehanteringssystemet Evolution samt ett flertal
verksamhetssystem, som gör det möjligt att ärenden inkommer/upprättas, handläggs, beslutas, kommuniceras och arkiveras elektroniskt. För att möjliggöra en
helt elektronisk och papperslös hantering kvarstår de handlingar som fortfarande
inkommer på papper. För merparten av dessa handlingar finns inga juridiska eller
andra krav att kunna uppvisa handlingen i ursprungligt format, det är informationen
i sig som är det centrala. Om dessa handlingar skannas och kan uppvisas elektroniskt i format utan märkbar informationsförlust, samt hanteras i ett säkert och stabilt
system (som till exempel Evolution), kan den ursprungliga pappersversionen gallras varpå den skannade versionen utgör det nya originalet.
För att kunna gallra pappershandlingar efter skanning kräv beslut från kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 39.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-02.
Riksarkivets skrift ”Gallring av pappershandlingar efter skanning” RA-FS 2021:1.
Dokumenthantingsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun – antagen av
kommunfullmäktige 2021-02-15 § 8.
Bedömning
Om kommunen skulle kunna gallra pappershandlingar efter skanning skulle det reducera pappershanteringen och ta kommunen ett steg närmare en e-förvaltning.
För att kunna gallra handlingar, som inkommit eller upprättats på papper, efter att
de har skannats anses nedan angivna villkor behöva vara uppfyllda:
 Det påverkar inte handlingens värde för att styrka ägande eller överenskommelser eller att handlingen behöver kunna uppvisas i ursprungligt format enligt lag,
förordning, beslut eller annan bestämmelse.
 Den skannade handlingen hanteras i ett stabilt format samt har en upplösning
som möjliggör fortsatt hantering med bibehållen kvalitet. Format och upplösning
för specifika handlingstyper fastställs av arkivföreståndaren efter samråd med
Sydarkivera.
 Den skannade handlingen hanteras i ett diariesystem, verksamhetssystem eller
motsvarande som uppvisar god arkivfunktionalitet.
 Informationsägande nämnd eller motsvarande har en fastställd rutin för hanteringen som godkänts av arkivsamordnaren efter samråd med Sydarkivera.
Konsekvensanalys
Beslutet skulle möjliggöra en effektivare ärendehantering, registrering, arkiveringsprocess och ett minskat behov av arkivutrymme.
Beslut skickas till
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Valnämnden
Kommunchefen
Chefen för administrativa enheten, kommunledningsförvaltningen
Kommunarkivet
______________
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Dnr 2022/8 042 KS

Budgetuppföljning, januari
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter januari.





Resultatet för kommunen är +7,9 miljoner kronor. (Årsprognos +47,6 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +6,7 miljoner kronor. (Årsprognos
+31,2 miljoner kronor)
Likvida medel 50,9 miljoner kronor. (Årsprognos 10,2 miljoner kronor)
Investeringar 0,4 miljoner kronor. (Årsprognos 97,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-23.
Budgetuppföljning för kommunen januari 2022.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 24

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-01

24

19

Dnr 2020/228 889 KS

Meröppet biblioteket Rälla
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
215 000 kronor avseende meröppet i Rälla anvisas ur investeringsbudget,
kultur och fritid, fritidsanläggningar.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-29 att begära 215 000 kronor i investeringsmedel 2022 för säkerhet och anpassande åtgärder i samband med meröppets
införande på biblioteket i Rälla.
Huvudbiblioteket startade meröppet föregående år, något som möjliggjorts av tidigare bidrag från Stärkta bibliotek. Filialen i Löttorp har idag öppet tre dagar i veckan och väntas ha meröppet när nya Åkerboskolan står kvar. Filialerna, Runsten
och Rälla, har öppet två timmar i veckan och Runsten är tillsvidare avskriven möjligheten för meröppet på grund av läget på andra våningen.
Borgholms bibliotek sökte 865 000 kronor från Stärkta bibliotek för att starta
meröppet även i Rälla. Projektet beviljades 600 000 kronor.
Ansökan avsåg arbete på fastigheten med en anpassad entré, anpassad belysning
och teknik för att kunna erbjuda meröppet. Ansökan avsåg även bokhyllor och informationsdisk. Delen som beviljades täcker arbetet på fastighet och teknik men
täcker inte den invändiga miljön
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 25.
Tjänsteskrivelse, 2021-01-27.
Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 90.
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden - Meröppet Rälla bibliotek, 2021-10-05.
Preliminär beräkning Meröppet Rälla bibliotek, 2021-10-05.
Bedömning
I investeringsbudget 2022 finns 1 000 000 kronor budgeterat för fritidsanläggningar. Där medel för meröppet i Rälla kan anvisas från. Alternativen är att anvisa ur
annat projekt genom att minska omfattning på projektet alternativt ersätta meröppet
mot annat investeringsprojekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-01

24

20

Konsekvensanalys
Om beslut inte fattas om dessa medel kommer endast säkerhetsåtgärder att kunna
genomföras och innemiljön kommer inte att kunna anpassas.
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden förkännedom
Bibliotekschefen för kännedom
Ekonomiavdelningen för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 25

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-01

25

21

Dnr 2021/72 104 KS

Begäran om att till Ölandspartiet få utbetalt innestående partistöd för
andra perioden under innevarande år
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte bevilja utbetalning av andra delen Ölandspartiets begärda partistöd för
2021 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-18 § 132.
Ärendebeskrivning
Gruppledaren för Ölandspartiet har bett kommunen att partiet ska få utbetalt ”innestående partistöd” för andra perioden under innevarande år på partiets konto hos
Ölands bank. I skrivelsen hänvisar gruppledaren till tidigare lämnad försäkran om
att Ölandspartiet är juridisk person (handlingsid KS 2021.2573) och ingivit intyg
från Ölands bank (handlingsid KS 2021.2574).
Kommunfullmäktige har meddelat att de inte anser gruppledarens tidigare inlämnade försäkran och intyg som tillräckliga för att styrka partiets status som juridisk
person.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27.
Begäran om att till Ölandspartiet få utbetalt innestående partistöd för andra perioden under innevarande år.
Bedömning
Att betala ut partistödet skulle strida mot fullmäktiges beslut 2021-10-18 § 132 och
riskera att kommunstyrelsen bryter mot kommunallagens 4 kapitel 29 §.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Carl Malgerud lämnar följande protokollsanteckning:
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Härmed lämnar vi följande protokollsanteckning angående att vi enhälligt avslår begäran om utbetalning av partistöd till Ölandspartiet.
Enligt kommunallagen ska partistöd avse ett parti som besätter platser i fullmäktige
samt är en juridisk person.
Ölandspartiet har ej kunnat visa att de är en juridisk person. Då Per Lublin är partiets företrädare och till motsatsen är bevisad så är partiet en enskild person.
Borgholms kommun har sedan 2003 betalat ca 390tkr i partistöd till Ölandspartiet
(eller Per Lublin) vilket alltså ej är tillåtet om det är en enskild person.
Regelverket och skattehantering avseende enskilda personer ska hanteras separat.
Utbetalning av partistöd sker när partiet visar att det är en juridisk person.
Beslut skickas till
Ölandspartiets gruppledare
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 26

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-01

26

23

Dnr 2020/131 311 KS

Fartbulor/-hinder på Såningsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 40 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag
(1010 1300) till anläggning av två farthinder på Såningsvägen.
Ärendebeskrivning
Boende på Såningsvägen har meddelat på att många fordon kör för fort på vägen.
Trafiknämnden har återremitterat ärendet för att utreda kostnaderna, efter att ha
kommit överens om inriktningen att två farthinder ska placeras på Såningsvägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika trafiknämnd 2022-02-08 § 37 beslutade att
anlägga två farthinder på Såningsvägen, en i varje färdriktning, i nära anslutning till
cykelbana för att minska risken för olyckor; och föreslår kommunstyrelsen att anvisa 40 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300)
till anläggning av två farthinder på Såningsvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 37.
Tjänsteskrivelse, 2023-02-04.
Bedömning
Såningsvägen är inte en genomfartsled, men eftersom cykelbana har utfart mitt i
Såningsvägen föreslås farthinder i anslutning till denna. Det ska också påpekas att
det ligger en lekplats i närheten.
Två permanenta farthinder bedöms kosta 40 000 kronor att anlägga. Kommunens
gata-parkavdelning har inte budget för den föreslagna åtgärden.
Konsekvensanalys
Beslutet innebär en kostnad om 40 000 kronor och belastar kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300). Budgetposten har 500 000 kronor som inte
är specificerad för något särskilt bidrag eller projekt. Efter beslut återstår 460 000
kronor som inte är specificerad för något särskilt bidrag eller projekt.
Beslut skickas till
Boende på Såningsvägen
Gata-parkchef för verkställande
Ekonomiavdelningen för kännedom
______________
Justerandes sign
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Dnr 2022/60 KS

Uppdatering av PBL-taxa Miljö- och byggnadsnämnden 2022-2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att
ändra alla priser i tabell 1 så att de stämmer med nya timpriset på 1188 kronor.
att

helt ta bort kolumnen som anger den procentuella höjningen och istället förklara i text, i början av PBL-taxan

att

på ett par åtgärder i taxan, där det ligger det 0 kronor i kolumnen för priset
2021 – de fälten ska korrigeras så att de lämnas tomma då kostnaden inte
var 0 förra året.

att

anta tidsuppskattning för upprättande av nybyggnadskarta, baskarta, utsättning och lägeskontroll.

Ärendebeskrivning
I samband med arbetet med att fakturera ut till kund, upptäcktes en del felaktigheter i taxan. Förvaltningen hade en avstämning med miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott 2022-02-01 och förklarade de uppkomna felaktigheterna.
•

•

•

Justerandes sign

I taxan tabell 1 är priserna uppräknade i två delar. Dels har man höjt avgiften
per åtgärd med 2%, sedan har man även räknat upp tim-taxan med 2 % vilket
är korrekt. Men man skulle bara räknat upp tim-taxan. Som exempel: Om man
fakturerar planenligt hus, max 100 m2, blir tim-debiteringen 23 760 kronor istället för 23 766 kronor. Förvaltningen behöver ett besked/beslut om att revidera
kolumnen ”Taxa 2022” i tabell 1. Det finns ytterligare en kolumn som heter
”Förändring %”, den tappar sin funktion då förändringen ligger på tim-avgiften
och inte på varje avskild avgift vilket gör att procentsatsen inte stämmer exakt.
Även kart- och mätavgifterna har höjts med 2% baserat på 2021 års avgifter
som i sin tur baserades på milliprisbasbeloppet. För att göra dessa avgifter till
fasta avgifter måste dessa även baseras på timmar. I taxedokumentet ser man
att man har en fast avgift men den avgiften saknar grundavgift i form av en timkostnad eller milliprisbasbelopp. Det gör att dessa avgifter blir svåra att hantera
i systemet. Förvaltningen behöver ett beslut om kartorna, att de ska antas enligt tidskattningsdokumentet daterat 2022-02-16 avseende upprättande av nybyggnadskarta, baskarta, utsättning och lägeskontroll.
Meningen i taxebestämmelserna, sidan 4 i taxedokumentet under rubrik ”Ändring av taxa”: Om en sådan höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna
10-tal kronor, ska avgiften avrundas nedåt till närmsta 10-tal kronor”. Den här
meningen behöver tas bort då taxan grundar sig på timmar och en timtaxa och
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vi kan inte korrigera priset neråt, det går inte att skriva in lösa belopp i systemet. Den har alltid stått med men inte tillämpats under 2021.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 30.
Tjänsteskrivelse till nämnden, 2022-02-23.
Ny taxa ”Taxor 2022”, 2022-02-16
Tidsuppskattning, uppdaterad, 2022-02-16
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämnden förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämnden förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Dnr 2021/237 439 KS

Medfinansiering av Båtbottentvätt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att söka pengar via LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) för en båtbottentvätt.
att

medfinansiera en projektet om ansökan beviljas.

att

avsätta 410 000 kronor för medfinansiering av projektet. Beslutet belastar
2023 års budget.

Ärendebeskrivning
För att minska belastning av tributyltenn (TBT) i marina miljöer från fritidsbåtar föreslås det att inrätta en spolplatta och en båtbottentvätt, samt utföra provtagning av
båtar för att kunna informera om effekten av TBT och vad man kan göra åt det. För
att finansiera projektet kan man söka LOVA-pengar, som kan finansiera upp 80 %
av kostnaden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01§ 21.
Tjänsteskrivelse, 2022-01-31.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 201-12-15 § 14.
Beslutet bidrar till att Agenda 2030 mål ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav
och marina resurser” samt ”Ekosystem och biologisk mångfald”.
Bedömning
Båtbottentvättar installeras i allt fler kustnära städer, inte minst i Kalmar län där
Kalmar kommun installerade en under 2021. I Borgholms hamn finns uppmätta halter av TBT som är högre än gränsvärdet för god vattenstatus enligt vattendirektivet.
Vid muddring av hamnen uppmättes upp till TBT-halten till 50 μg /kg TS, och
gränsvärdet för god status är 1,6 μg /kg TS. Även om sedimentet nu är borttaget så
kan man sluta sig till att det finns en påverkan av fritidsbåtar, då TBT kan finnas
kvar i båtfärgen och över tid utsöndras från båten.
TBT har tidigare funnits i färg, som använts till båtar, men är idag förbjuden. För att
minska påverkan av fritidsbåtar på den marina miljön kan anlägga en spolplatta
och en båtbottentvätt. En spolplatta med uppsamling ger möjlighet att skrapa bort
gammal färg med TBT, för att sedan måla ny med miljövänlig färg. Utan giftig färg
ökar sannolikheten för påväxt på båten, så för att upprätthålla en ren båt behövs
en båtbottentvätt. En ren båt minskar bränsleförbrukningen av en båt, och det finns
även en indirekt miljönytta med en båtbottentvätt.
Justerandes sign
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För att uppmärksamma problematiken och hjälpa invånare att ha en giftfri båt kan
man mäta vilka båtar som har färg som innehåller TBT. Färgen är förbjuden idag,
men kan ligga kvar sedan gammalt. Genom att mäta halten TBT kan kommunen
skicka ut information om hur man rengör sin båt.
Konsekvensanalys
En båtbottentvätt med spolplatta, samt provtagning av båtbottnar med XRF beräknas kosta 3 400 000 kronor. Medfinansiering av LOVA är 2 720 000 kronor om projektet beviljas. Borgholm kommun skulle behöva finansiera med 410 000 kronor i
kontanta medel och arbetstid till ett värde av 270 000 kronor. Borgholm hamn och
kringliggande miljöer kommer att få en minskad belastning av TBT, vilket bidrar till
en bättre marin miljö och ökad biologisk mångfald.
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen för kännedom
Budgetberedningen för beredning
Miljöstrategen för verkställande
______________
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Dnr 2022/35 266 KS

Revidering av Skogsbruksplan Köping-Tall 12:2 med flera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att skogsbruksplanen ska revideras enligt förslag.
Beslutet belastar kommunens konto hos Södra och påverkar inte budget.
Ärendebeskrivning
Skogsbruksplanen gjordes sist 2016, men behöver förnyas av ett flertal skäl; för att
följa riktlinjer enligt FSC (Forest Stewardship Council), att vissa delar av Borgholm
kommuns skog inte längre är lämpliga att ingå i skogsbruket medan andra bör inkluderas samt att en ändrad skötsel bidrar till fler ekosystemtjänster utöver virkesproduktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 34.
Tjänsteskrivelse, 2022-02-03.
Skogsbruksplan för Köpings Tall 12:2 med flera – komplett plan med karta 1, 2 och
4.
Bedömning
Enligt nuvarande skogsbruksplan ingår 292,2 hektar av Borgholm kommuns mark,
varav 229 hektar (78,3 %) beskrivs som produktiv skogsmark. Skogsbruksplanen
behöver förnyas av ett flertal skäl. Dels för att följa riktlinjer enligt FSC (en ny standard började gälla 1 oktober 2020), men även för att vissa områden inte längre är
lämpliga att ha med i en skogsbruksplan, exempelvis på grund av detaljplaneläggning. Det är även det önskvärt att inkludera Borgholm kommuns tätortsnära skogar,
för att ge en förbättras statistik över Borgholm kommuns totala skogsinnehav, inklusive skogstyp och skötsel.
Det finns ett flertal sätt att sköta skog, och en stor andel av skogen sköts idag med
trakthyggesbruk. För att få ut fler ekosystemtjänster ur Borgholm kommuns skog,
som ligger tätortsnära, bör skötseln ändras från trakthyggesbruk till hyggesfritt
skogsbruk. Detta innebär att man anpassar skötseln för att säkerställa att fler ekosystemtjänster levereras och kan bidra långsiktigt. Genom att övergå till ett hyggesfritt skogsbruk kan Borgholm kommuns skog fortsatt producera virke men även i
större omfattning bidra till en ökad rekreation, exempelvis genom en bättre möjlighet till svamp- och bärplocking och att anlägga leder för cykel och vandring som
kan ligga kvar trots avverkning. Hyggesfritt skogsbruk bidrar även till en minskad
risk för utsläpp av tungmetaller och näring till vatten och mindre påverkan på bioloJusterandes sign
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gisk mångfald. Skogen får även en bättre klimatanpassningsförmåga, med en bättre kapacitet att reglera stora nederbördsmängde, kan behålla markfuktighet och ha
ett mer varierat trädskikt. En stor del av Borgholm kommuns skogsinnehav ligger
inom vattenskyddsområde, som skulle ha nytt av att vattnet hålls kvar i landskapet
för ökad grundvattenbildning samt rening.
Beslutet bidrar till att Agenda 2030 mål ”Hållbar konsumtion och produktion” och
”Ekosystem och biologisk mångfald”, samt Sveriges miljömål ”Levande skogar”,
”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Ingen övergödning”.
Hyggesfritt skogsbruk skulle bidra till Sveriges 10 friluftslivsmål. Andra kommuner
som har valt att ha hyggesfritt skogsbruk är Växjö, Motala, Göteborg och Falun
kommun.
Konsekvensanalys
En reviderad skogsbruksplan ger bättre underlag för kommande skötsel av skogen,
samt en möjlighet att fortsatt vara FSC märkt. Det ger även en möjlighet att arbeta
om skötseln av skogen för att leverera fler ekosystemtjänster, så som förbättrad rekreation, vattenrening, flödesreglering samt kolinlagring. Kostnaden för revideringen
samt kommande inkomster och skötsel av skogen kommer att hanteras av Borgholm kommuns konto hos Södra.
Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och hållbarhetsberedningen för kännedom
______________
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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: 2022-03-01
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2022.117

Bengt Nilsson-Ingen erinran mot ansökan om skylt
för rundturståg 2022-03-30--2022-12-31

2022-02-02
KS 2022/6-002

Anders Magnusson §4/2022
Anders Magnusson

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2022.119

EB Måleri & montage AB- Ansökan tillstyrks enligt
följande; Vecka 6, 3 dagar. Vecka 10, 3 dagar.
Vecka 11, 1 dag.

2022-02-02
KS 2022/6-002

Anders Magnusson §5/2022

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2022.166

Hotell Borgholm- Ansökan tillstyrks under perioden
2022-03-31-2022-04-03 under förutsättning att
räddningstjänstens ställda villkor följs.

Anders Magnusson §

2022-02-15

Delegeringsbeslut

Anders Magnusson

KS 2022/6-002

Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2022.186

Delegationsbeslut - Avrop Yrkesskor 2020. Att
Borgholms kommun beslutar att avropa på
Yrkesskor 2020-2.
Sammanfattning av ärendet
Avtalstid: 2022-02-18 till 2025-11-24

2022-02-18
KS 2022/1-059

Linda Kjellin §2/2022

Linda Kjellin
Upphandling ramavtal

EKC
Magdalena Widell
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2022-02-23

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2022-01-18 - 2022-02-23

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas

Id
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Utskriven av: Jonatan Wassberg
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
233258

K

Kopia - Skrivelse om förnyad gåva till Hemlösa
Katter Kalmar, inkommen 2021-12-14

2022-02-02

Hemlösa Katter Kalmar

KS 2021/231-048

KS meddelande

Magdalena Widell

UNDERLAG TILL
ÄRENDET

Skrivelse om förnyad gåva till Hemlösa Katter
Kalmar
233107

K

2022-01-27

Överenskommelse om minskat antal ledamöter i
kommunfullmäktige från januari 2022
Gruppledarna i kommunfullmäktige
KS meddelande

2022.92

I

2022-01-20

ÖVERENSKOMMELSE

Sydarkiveras remissvar till Riksarkivets angående Magdalena Widell
remissen FormatE, Remissen omfattar två
författningsförslag till Riksarkivets
författningssamling.
Riksarkivets författningssamling är endast
rådgivande för kommuner och regioner.
Sydarkivera
KS meddelande

2022.99

Jonatan Wassberg

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skrivelse till KSO om grusade
Magdalena Widell
förhoppningar,önskan om åtgärder med eventuell
bom vid trianglen

2022-01-26

Ilko Corkovic

KS 2020/165-339

KS meddelande
Förädling av området Triangeln

2022.108
2022-02-01

I

protokoll från Hjälpmedelsnämndens
sammanträde 27 januari 2022

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden
KS meddelande

PROTOKOLL
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Ärendemening
2022.122

I

2022-02-03

Inbjudan till samråd för förslag till åtgärd Amunds Magdalena Widell
mosse
Tillväxtenheten
KS meddelande

2022.144

I

SAMRÅD

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de
Magdalena Widell
avslår överklagandet gällande
Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2020,
§§147-170, Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (2017:725); KL

2022-02-08

Förvaltningsrätten

KS 2020/201-006

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande
på distans i kommunfullmäktige samt
överklagande av samtliga beslut under samma
sammanträde
2022.174

I

Beslut med Tillstånd till skyddsjakt på storskarv
Magdalena Widell
inom Kalmar län år 2022 till
och med år 2024. Med stöd av 20 § 1 stycket, 23
a § 3 stycket och 29 § jaktförordningen (JF)
meddelas att
skyddsjakt på storskarv (i fortsättningen benämnd
skarv) får ske enligt nedanstående
förutsättningar.

2022-02-15

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2019/102-434

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skyddsjakt på skarv
2022.175

I

Laga kraft vunnen dom gällande överklagat
Magdalena Widell
beslut KF 19 oktober 2020 Detaljplan på
fastigheten Solberga 3:1 m.fl. Solbergamarken.
Mark- och miljödomstolen meddelar att de avvisar
överklagandena Birgitta Bensefelt,
Lennart Bensefelt, Kenneth Ivarsson, Ylva
Ivarsson, Barbro Kugelberg, Ewa
Rosell, Sven-Erik Rosell, Inger Landgren, SvenErik Lindh, Gerd Söderberg
samt Solsidans intresseförening. Mark- och
miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.

2022-02-15

Mark- och miljödomstolen

KS 2015/36-214

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.
2022.180

I

2022-02-17

Underrättelse om beslut Överenskommelse enligt Jonatan Wassberg
43 § anläggningslagen i Boda ga:1 Brev 1
Lantmäteriet Fastighetsbildning
KS meddelande

2022.181

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Underrättelse om beslut Överenskommelse enligt Jonatan Wassberg
43 § anläggningslagen i Boda ga:1 Brev 2
Sidan 2 av 3
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Ärendemening
2022-02-17

Lantmäteriet Fastighetsbildning
KS meddelande
likadan (med inte samma) handling som KS
2022.180

2022.182

I

2022-02-17

2022.184

2022-02-17

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Underrättelse om beslut i avslutad
Jonatan Wassberg
Lantmäteriförrättning
Ärendenummer: H21169 Ledningsrätt för vattenoch spillvattenledning berörande Borgholm 11: 1
m fl. Omprövvning av ledningsratter.
Lantmäteriet Fastighetsbildning

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dnr Fi2022/00578 Remiss av
Finansdepartementet Rätts- och
stabsavdelningen, Rättssekretariatets
promemoria Utökade möjligheter att lämna
underrättelser om felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen på medium för automatiserad
behandling

Linda Hedlund

Finansdepartementet
KS meddelande

REMISS
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Dnr 2022/40 167 KS

Årlig rapport om informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter
för 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga dataskyddsombudets rapport och rapporterna om informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter till handlingarna.
att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att åtgärda de brister som lyfts
fram av dataskyddsombudets rapport.

Ärendebeskrivning
Kommunens dataskyddsombud inkommer årligen med en rapport som sammanfattar kommunens informationssäkerhetsarbete under föregående år med fokus på
personuppgiftshantering, och påpekar åtgärdsbehov. Rapporten ska redovisas för
personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser tillsammans med sammanställningar av de incidenter som skett under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-23.
Dataskyddsombudets rapport 2021 för Borgholms kommun, 2022-01-31.
Sammanställning över informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter i Borgholms kommun 2021.
Bedömning
Borgholms kommun har arbetat mycket med informationssäkerhet under året, men
det är ett arbete som aldrig blir färdigt och där till exempel nya risker uppstår hela
tiden. Kommunen kommer därför alltid att ha brister i informationssäkerhet. Under
året har bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) Informationssäkerhetskollen genomförts. Den antyder att kommunen har lång väg att
gå om kommunen ska fortsätta vår digitala utveckling på ett säkert sätt.
Konsekvensanalys
Det är viktigt att kontinuerligt satsa resurser på informationssäkerhetsarbete. Det
gäller såväl utveckling och uppdatering av system, register och rutiner som utbildning av all personal.
Beslut skickas till
Dataskyddsombudet
______________

Justerandes sign
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