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Dnr 2022/11 002 KS

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

Justerandes sign



Till följd av det förändrade omvärldsläget arbetar kommunen med att stärka sin
beredskap på flera sätt, bland annat genom att stärka sitt skydd mot digitala attacker.



På grund av det ökade flyktingmottagandet till följd av kriget i Ukraina arbetar
kommunen med både mottagning av de flyktingar som redan kommit till kommunen och med förberedelser för att kunna ta emot fler.



Kommunen har meddelat länsstyrelsen om vilka boenden som skulle kunna fungera som boendeanläggning för flyktingar. Bland de platser som rapporteras
finns privatpersoners boenden och fritidshus, privata anläggningar och kommunala lokaler. Kommunen har rapporterat totalt 450 möjliga boendeplatser.



I dagsläget finns 47 flyktingmigranter från kriget i Ukraina boende på Kappeluddens camping. Kommunen, föreningslivet och enskilda företag har gjort flera insattser för att stödja flyktingarna.
o

Skolverksamhet för flyktingbarnen från Ukraina är uppstartad.

o

Badhuset och sporthallen är tillgänglig för flyktingmigranterna.

o

Bowls-föreningen i Borgholm har erbjudits Bowls-pass.

o

Tennishallen kommer att erbjuda dem möjligheten att spela pingis i våra
lokaler.

o

Svenska kyrkan kommer hjälpa till med att anordna språkcafé en dag i
veckan, i egen regi.

o

En lokal entreprenör kommer att köra som vill till Kalmar och tillbaka för
att få se basket, detta utan att be om ersättning.
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Detaljplanen för Ekbackaområdet har ännu inte vunnit laga kraft. Ärendet ligger
fortfarande hos kammarrätten i väntan för att få prövningstillstång. Kommunen
har dock tilldelat en ny byggentreprenör kontraktet att bygga det nya äldreboendet, då upphandlingen löpte ut och den entreprenör som först tilldelades drog sig
ur.



Kommunen har inlett rekryteringen av ny säkerhetssamordnare.



Rekryteringen av ny förbundschef för det nya räddningstjänstförbundet pågår.



Kommunen har lanserat sin pulsmätare som mäter de anställdas uppfattning om
bland annat arbetsmiljön, vilket kan användas för utvecklingen av verksamheten
och skapa en bättre arbetsmiljö. Pulsmätare användes på prov inom vissa arbetsgrupper i höstas men har nu lanserats för samtlig verksamhet.

_____________

Justerandes sign
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Dnr 2020/23 041 KS

Årsredovisning 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse.
att

överlämna årsredovisning för år 2021 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Härutöver föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för år 2021.

Ärendebeskrivning
Facknämnderna har fastställt sina bilagor till Årsredovisning 2021.
Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2021 varav framgår att:





Resultatet för kommunen är +62,2 miljoner kronor och koncernen +109,3
miljoner kronor.
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +49,4 miljoner kronor.
Investeringar 73,0 miljoner kronor.
Likvida medel 59,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 49 föreslår kommunstyrelsens att
fastställa Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse; att överlämna årsredovisning för år 2021 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer: och därutöver
föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för år 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 49.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-02.
Årsredovisning 2021, 2022-03-02.
Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse.
Bilaga årsredovisning 2021, Socialnämnd.
Bilaga årsredovisning 2021, Utbildningsnämnd.
Bilaga årsredovisning 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd.

Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Ordförande, ekonomichef en och controller redogör förslaget till årsredovisning för
år 2021.
Yrkande
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S), Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M), Annette
Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson (FÖL) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifalla
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.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2022/8 042 KS

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





Resultatet för kommunen är +16,8 miljoner kronor. (Årsprognos +55,7 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +13,1 miljoner kronor. (Årsprognos
+39,3 miljoner kronor)
Likvida medel 57,0 miljoner kronor. (Årsprognos 43,0 miljoner kronor)
Investeringar 9,7 miljoner kronor. (Årsprognos 97,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-22.
Uppföljning februari (Kommun), 2022-03-22.
Uppföljning februari (Kommunstyrelse), 2022-03-22.
Dagens sammanträde
Controller redogör för budgetuppföljningen för februari 20022.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2022/78 060 KS

Kommunassurans årsstämma 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294).
att

välja Ilko Corkovic ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma i Malmö 2022-05-12.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Borgholms kommun är en
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som
har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att
teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget.
En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i Kommunassurans.
Justerandes sign
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Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska
tillåtas framöver.
Borgholms kommuns har att välja ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-17.
Styrelsens förslag till bolagsordning (2022) .
Styrelsens förslag till bolagsordning (2022) – jämförelse med 2018 års bolagsordning samt med kommentarer.
Bedömning
De förslag som ligger till beslut på stämman bedömer vi är till fördel för Borgholms
kommun på grund av att det möjliggör ett utökat urval av placeringsmöjlighet av
kommunens olycksfallsförsäkring framledes.
Möjlighet till poströstning inför kommande stämmor ger också ökad flexibilitet då
man inte måste delta på plats.
Konsekvensanalys
I nuläget är det ett fåtal försäkringsbolag på marknaden som erbjuder elevolycksfallsförsäkring. Om även Kommunassurans kan erbjuda denna tjänst ger det eventuellt möjlighet till förbättrad premie och på grund av ökad konkurrens möjliggörs
förbättrade villkor i elevernas försäkringsskydd.
Om deltagande i framtida stämmor kan ske på distans ger detta en besparing på resekostnader och ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Både kostnadseffektivt och
miljövänligt.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut och nominerar
Ilko Corkovic (S) till ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla Sara kommunhåls yrkande besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294); och att välja
Ilko Corkovic ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s års-stämma i Malmö 2022-05-12.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign
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Dnr 2019/91 291 KS

Tilläggsbudget 2022 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan
innevarande år
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att tilläggsbudgetera projekt 1001 (Åkerboskolan) i investeringsredovisningen
med 9 797 000 kronor för år 2022.
att

tilläggsbudgetera projekt 1002 (Åkerboskolan inventarier) i investeringsredovisningen 4 320 000 kronor för år 2022.

att

tilläggsbudgetera projekt 1003 (Åkerboskolan konst) i investeringsredovisningen 500 000 kronor för år 2022.

att

minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 9 797
000 kronor 2023.

Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbudget respektive plan för år 2023. Projektet påbörjades år 2021. För år 2022 har
kommunen utgifter om cirka 64 617 000 kronor.
För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för
år 2022 krävs därför en justering av investeringsbudget 2023 med cirka 14 617 000
kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 63 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera projekt 1001 (Åkerboskolan) i investeringsredovisningen med 9 797 000 kronor för år 2022; att tilläggsbudgetera projekt
1002 (Åkerboskolan inventarier) i investeringsredovisningen 4 320 000 kronor för
år 2022; att tilläggsbudgetera projekt 1003 (Åkerboskolan konst) i investeringsredovisningen 500 000 kronor för år 2022; och att minska planerad budget för projekt
1001 i investeringsbudgen med 9 797 000 kronor 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 63.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.
Bedömning
Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som beslutades 2021-05-24.
Justerandes sign
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Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade investeringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång
under år 2022 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.
Under år 2022 påbörjas själva uppbyggnaden av Hus B,C+K och senare under
året kommer målningsarbetena att genomföras. Påbörjandet av Hus A + D kommer
också att börja i höst år 2022.
För att investeringsredovisningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspekter krävs en tilläggsbudet till projektet (redovisas som tre separata projekt, ”1001”,
”1002” och ”1003”) för år 2022 med 14 617 000 kronor. Budgeten avser att täcka
en flytt av 9 797 000 kronor som redan finns i planerad budget för 2023:




7 797 000 kronor – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2022 och
är i enlighet med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av
Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser täcka kostnader som är hänförliga
till Hus B,C,K samt Hus A+D.
2 000 000 kronor – Dessa kostnader är dels till konsultkostnader för byggprojektledning från WSP dels kostnader som är för kvalitetsansvarig i projektet som görs från Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.

Dessutom innebär beslutet ett budgettillägg år 2022 om totalt 4 820 000 kronor enligt följande:






3 600 000 kronor – För inventarier har 4 % regeln tillämpats på entreprenadsumman.
270 000 kronor – Avseende inredningsarkitekt.
250 000 kronor – Inköp av AV-media.
200 000 kronor – Komplettering av utrustning till slöjdsalar.
500 000 kronor – Dessa kostnader är till konst .

Konsultfirman Atrio har efter verksamhetens inventering, kunskap om vad som ingår och inte ingår i Åkerboskolans byggentreprenad samt jämförelse med referensprojekt Färjestadens högstadieskola gjort bedömningen att det behövs
3 600 000 kronor till inventarier. Nivån bedöms som rimlig och på samma nivå som
skolan i Färjestaden och Tallhagsskolan i Kalmar, där Atrio har genomfört samma
konsultprojekt inom närtid, gällande inventarier och inredning. Summan motsvarar
strax under 4 % av entreprenadssumman.
Atrio bedömer sina timmar till 250 timmar plus löpande möten. Baserat på cirka 50
timmar till löpande möten blir det en kostnad 270 000 kronor.
Kostnader för AV media uppskattas till 250 000 kronor. Posten gäller exempelvis
olika stationära digitala skärmar för undervisning. Beräkningen baseras på inventering av befintlig utrustning, inventering av behov samt utifrån utbildningsförvaltningens standardnivå för samtliga grundskolor.
Justerandes sign
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Vissa stationära maskiner för slöjdundervisning ingår inte i projektet eftersom de
skulle flyttas med från befintlig slöjdsal efter besiktning av dessa maskiner. Dessa
dömdes ut och kan inte uppfylla gällande säkerhetskrav och behöver därför ersättas. Kostnaden beräknas till 200 000 kronor.
Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 9 987 000
kronor.
Konsekvensanalys
Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2022 kan Borgholms
kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte
följer beslutad investeringsbudget.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V), 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 yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2022/47 043 KS

Ekonomisk kompensation för avgift för trygghetslarm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta om beslut om tilläggsbudget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 att ta bort avgiften för trygghetslarm och
installation av larm snarast.
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1,1 miljoner
kronor per år. Intäkterna för densamma är 600 tusen kronor under år 2021. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.
Tidigare har beslut tagits att socialförvaltningen ska få kompensation med 250 000
kronor då förslaget var att halvera kostnaden för trygghetslarm.
För att socialförvaltningen ska få rätt kompensation bör ersättningen öka till 600
000 kronor.
Kommunstyrelsens arbestutskott 2022-03-15 § 65 föreslår kommunstyrelsen att
avvakta om beslut om tilläggsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbestutskott 2022-03-15 § 65.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-23.
Socialnämnden 2022-01-26 §4
Bedömning
I prognosen efter februari uppvisar ordinärt boende en positiv årsprognos på plus
2 000 000 kronor. En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per
30 april samt 31 augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell
bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut.
Beslut skickas till
Socialnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 38

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29

38
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Dnr 2022/41 043 KS

Äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta beslut om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2022-01-25 att äska om tilläggsbudget avseende
pedagogiska åtgärder i form av socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.
Kommunstyrelsens arbestutskott 202-03-15 § 64 föreslår kommunstyrelsen avvakta beslut om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbestutskott 202-03-15 § 64.
Utbildningsnämnden 2022-01-25 § 9.
Bedömning
En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31
augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om
tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 39

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Dnr 2021/120 331 KS

Gestaltning av Kay Wieståls park
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela investeringsutrymme om 300 000 kronor till gestaltning Kay Wieståls park från affärverksamhet hamnar i investeringsbudget 2022. Omfördelningens nivå ligger inom tidigare beslutad budget för projektet.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat förslag på gestaltning av Kay Wieståls park. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 125 § beslutade att godkänna ursprungligt förslag till gestaltning för samråd. Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 96, beslutade att anslå 100 000 kronor för plantering av träd i Kay Wieståls park.
Samråd genomfördes på torget 2021-07-22. Det ursprungliga förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände för samråd visades upp för allmänheten och
synpunkter togs emot och sammanställdes.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 69 föreslår kommunstyrelsen att
omfördela investeringsutrymme om 300 000 kronor till gestaltning Kay Wie-ståls
park från affärverksamhet hamnar i investeringsbudget 2022. Omfördelningens nivå ligger inom tidigare beslutad budget för projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 69.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.
Bedömning
Ändringar har genomförts sedan förslaget varit ute på samråd. En del av de synpunkter som inkom under samrådet har arbetats in i förslaget. Dessa innefattar;
förflyttning och plantering av silverpäronträd från Storgatan ner till parken, plantering vid skylt med information om Kay Wiestål, bilder på transformatorstationen,
samt anläggning av cykelparkering på den södra delen mellan gångvägen och
Hamnvägen. Tillägg av bänkar har även gjorts framför Hamnscenen för att möjliggöra för sittande publik vid arrangemang. Avsikten med föreslagen parkutrustning i
form av bänkar och soffor är att de ska kunna flyttas, detta för att möjliggöra arrangemang där dessa inte utgör hinder. Köp och placering av konstverk ska ske till
ett senare datum, beslut om detta förväntas under 2022.
Framtid Borgholm har beslutat att stödja kommunens projekt med gestaltning av
Kay Wieståls park. Föreningen har beviljat ett bidrag på 400 000 kronor för att använda i gestaltningen av parken.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Finansiering av presenterat förslag bedöms kräva en budget på 754 000 kronor
varav 100 000 redan är anslagna i och med kommunstyrelsens beslut 2021-06-29
§ 96.
Konsekvensanalys
Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland
annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Beslutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i
form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter.
Resterande del av budget som inte finansieras med bidrag från Framtid Borgholm
belastar 2022 års investerings- och driftbudget. Tillväxtenheten kommer även att
ansöka om viss extern finansiering i projektet.
Konsekvenser av att inte fatta beslutet innebär att parken förblir så som den är utformad idag. En resurs som inte nyttjas optimalt.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marie Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Tillväxtchef
Gata/park chef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 40

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29

40
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Dnr 2021/186 286 KS

Investeringar i området Sjöstugeviken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka budget för nybyggnad av toalett samt för två omklädningshytter med
200 000 kronor genom att omfördela utrymme i investeringsbudget 2022 från
affärsområde hamnar.
Ärendebeskrivning
För att komplettera satsningen på Simskolebryggan har kommunledningsförvaltningen identifierat flera möjliga investeringsmöjligheter som inte är budgeterade för
2022. Dessa berör de offentliga toaletterna i området, parkeringsplatsen samt avsaknaden av aktivitetsytor.
Nybyggnation av toalett budgeterades till 500 000 kronor. Efter ett medborgarförslag har det till projektet inkluderats två omklädningshytter i anslutning till toaletten.
Detta tillsammans med att materialpriserna har stigit innebär att projektet behöver
utökas med 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.
Bedömning
Bedömning är att kommunen med dessa insatser avsevärt lyfter standarden och intrycket på badplatsen i sin helhet.
I samband med dessa behov och möjliga stordriftsfördelar anses det också lämpligt att dröja med investeringar för renovering av yttre hamnen under pågående detaljplaneprocess. Investeringarna i Sjöstugeviken föreslås därför finansieras med
att flytta anslag för yttre hamnen 2022 till projektet.
Konsekvensanalys
Eftersom det anses olämpligt att renovera yttre hamnen under detaljplaneprocessen
skulle inte flytten av anslag i sig försena projektet. Beslutet betyder dock att finansieringen av renovering av yttre hamnen behöver ingå i budgetprocessen från 2024
och framåt.
Utan åtgärd kvarstår problemet med en toalett som fortsatt är undermålig och ger ett
dåligt intryck.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marie Johansson (S), Annette Hemlin (FÖL), Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyresen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag tycker satsningen är positiv och är ett bra komplement till de övriga satsningar vi
gör i området Mejeriviken. Däremot har jag synpunkter på att vi behandlar medborgarförslag olika.
Efter e-förslag får tillräkligt många röster ska kommunfullmäktige besluta om vidarebehandling. Förslaget om omklädningshyttor behandlades av kommunfullmäktige
den 21 mars och skickades då till kommunstyrelsen ”för beredning”. Men KSAU beslutade redan innan dess (den 15 mars) att godkänna förslaget. Så ska det så klart
inte gå till.
Staffan Larsson (C) borde som ordförande i KSAU aldrig tagit upp detta ärende innan kommunfullmäktige ens har behandlat det. Detta förfarande undergräver förtroendet för hur Borgholms kommun behandlar medborgarförslag och, i förlängningen,
medborgare.
Samtliga medborgarförslag som kommunfullmäktige godkänner borde beredas på
samma sätt och sedan gå in i budgetprocessen för prioritering. Lika behandling av
våra medborgare ska gälla.
Beslut skickas till
Tillväxtchef
Hamnchef
Ekonomichef
Gata/Park chef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 41

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Dnr 2022/69 868 KS

Kalmar konstmuseum ansöker om bidrag till konstkollo sommaren
2022.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bidrag till genomförande av
Konstkollo i Borgholm sommaren 2022.
att

om kommunen beviljas sommarlovspengar ska bidraget finaniseras med
dessa pengar, annars finanseras det via kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag 1010 1300.

att

i samråd med rektor för kulturskolan upplåta lokaler för konstkollo i
Kronomagasinet.

Ärendebeskrivning
Kalmar konstmuseum har under flera år gett barn och unga mellan 10 och 15 år
möjligheten att under sommaren få uttrycka sig i bild och form på Konstkollo. Tillsammans med konstnärer och pedagoger får barnen och ungdomarna experimentera med olika material och tekniker, utforska sin kreativitet och samtidigt lära känna nya vänner. Sommaren 2022 önskar Kalmar konstmuseum genomföra Konstkollo i Mönstrås, Borgholm och Södermöre i Kalmar kommun. Så här skriver Kalmar konstmuseum:
”I Borgholm tar vi avstamp i sommarens utställning TV-trampolinen på Kalmar
konstmuseum. Där utgår tematiken från en rad TVprogram under 1965 - 1985 för
barn, som gått till historien som något av det bästa som gjorts i barnkulturväg. Sesam, Drutten och Jena, John Blund, Professor Balthazar och Pippi Långstrump är
bara några exempel. Sverige satsade under denna tid stort på barnkultur och TV
skulle vara både underhållande och pedagogisk. Inga ämnen var för svåra för barn
– det handlade bara om att hitta sätt att göra dem tillgängliga. Barn var ofta med
och formade innehållet och gavs plats att experimentera.
Men hur synliga är egentligen barns röster i det offentliga rummet? Hur kan vi stärka barns rätt till medskapande av den offentliga miljön som är en del av deras egna
platser? Och vad händer om vi bjuder in barn och unga till en konstnärlig process
om arkitektur, plats och lek?
Under en vecka får barnen titta närmare på den offentliga konsten som finns i närheten där de bor. Vi pratar om varför vi har offentlig konst och hur vi vill att det ska
se ut. På Konstkollo får barn och unga på olika sätt utforska detta tema och tillsammans prova en social och kreativ process som är en viktig del av det konstnärliga arbetet. Men också pröva den fria tanken och att utveckla sin egen kreativitet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Varje ort besöks av en konstnär och/eller pedagog som arbetar tillsammans med
ungdomar i ålder 10–15 år”.
Kalmar konstmuseum ansöker om ett kostnadsbidrag om 20 000 kronor (till material, marknadsföring och arvode till konstnär). Värdkommunen ska även tillhandahålla lokal/plats för kollot samt hjälpa till att marknadsföra konstkollo
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 § 4 föreslår föreslå kommunstyrelsen bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bi-drag till genomförande av Konstkollo i Borgholm sommaren 2022; att om kommunen beviljas sommarlovspengar kan bidraget tas från dessa pengar annars föreslår utskottet kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag; och att i samråd med rektor för kulturskolan upplåta lokaler för konstkollo i Kronomagasinet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 § 4.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-21.
Kalmar konstmuseum ansöker om bidrag till konstkollo sommaren 2022.
Bedömning
Det vore väldigt roligt att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheten att få delta
i ett konstkollo sommaren 2022. Flera av kommunerna som tidigare deltagit har finansierat konstkollo med sommarlovspengar. Om inte det beviljas sommarlovspengar 2022 föreslås kommunstyrelsen besluta bevilja Kalmar konstmuseum
20 000 kronor i bidrag.
Enligt kulturskolans rektor skulle konstkollo kunna hållas i Kulturskolans lokaler i
Kronomagasinet.
Konsekvensanalys
Barn och ungdomar mellan 10 och 15 år skulle få möjlighet att utan kostnad delta i
ett konstkollo i Borgholms kommun sommaren 2022.
Dagens sammanträde
Ordförande lägger till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag till beslut,
att-sats två, att om bidraget finansieras av kommunstyrelsens befintliga budgeterade
medel, så tas de från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag 1010 1300.
Yrkande
Lars Ljung (S) Marcel va Luijn (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 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 kultur- och fritidsutskott förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Beslut skickas till
Rektor för kulturskolan
Ungdomssamordnare
Ekonomiavdelningen
Kalmar konstmuseum
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 42

Sammanträdesdatum

Paragraf
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Dnr 2022/39 048 KS

Ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogsoch jordbruk.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
bevilja 20 000 kronor i bidrag till filmen med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord”.
Medel tas ur kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag 1010 1300.
Ärendebeskrivning
Producent för filmen i fråga söker bidrag för sin fjärde och sista film med arbetsnamnet ”Ur skog, ut jord”. Filmen ska skildra det öländska näringslivet förr och nu.
Tidigare produktioner är;
Över sund, över hav (om sjöfarten)
Ur sund, ur hav (om fisket)
Öland och turisterna (besöksnäringen/turismen).
I ansökan skriver filmskaparen;
”I den fjärde filmen ”Ur skog, ur jord” vill jag, på mångas begäran dokumentera och
skildra Ölands äldsta och fortfarande viktigaste näringar – jordbruket och förädlingsindustrin. Filmen kommer också att innehålla ett avsnitt om skogsbruket på
norra Öland och i Mittlandsskogen, men tyngdpunkten läggs på lantbruket. Öns
bönder får huvudrollen.
Nyinspelat material kommer att blandas med äldre och historiska bilder och filmer
som aldrig visats. Filmteamet ska bland annat följa odlingsåret från vårbruk till
skörden på hösten och sysslorna på gårdarna under vintern.
Handlingen tar avstamp i Ölands mångtusenåriga historia, då de första människorna steg iland på jungfrulig mark och började bruka jorden till våra dagars moderna
lantbruk och med blickar in i framtiden”.
Ett axplock ur filmens innehåll
Mjölkproduktion från de små ladugårdarna där korna handmjölkades till dagens datorstyrda och digitaliserade anläggningar.
Öland mejerihistoria.
Ölands specialgrödor –bönor, ärtor, lök, potatis, sparris, pumpor, jordgubbar med
mera.
Lantbruket framtid.
Produktionstiden är beräknad till cirka två år.
Filmskaparen har även sökt bidrag från Mörbylånga kommun, Sparbankstiftelsen,
LRF, Ölandsklubben med flera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 § 4 föreslår att kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag till filmen med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 §3.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-21.
Ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- och jordbruk.
Bilaga till ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- och
jordbruk: Budget.
Bilaga till ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- och
jordbruk: Projektbeskrivning.
Bedömning
Filmskaparens serie filmer som skildrar sjöfarten, fisket, besöksnäringen och näringslivet är en unik kulturhistorisk dokumentation som både vår och kommande
generationer kommer att ha mycket glädje av.
Dagens sammanträde
Ordförande lägger till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag till beslut,
att bidraget finansieras av kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag 1010
1300.
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Erik Arvedsson (SD), Tomas Zander (C) och Marcel van Luijn
(M) yrkar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts 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 kultur- och fritidsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Filmskaparen
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 2021/193 003 KS

Nya kommunala avfallsföreskrifter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
anta förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun.
Ärendebeskrivning
De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter
(gemensamt benämnt renhållningsordning).
Den 2020-08-01 trädde ett antal ändringar i 15 kapitlet i miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kapitlet 20 § revideras.
En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävdes från och med 2022-01-01. Detta innebär
att kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling
av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.
Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter
uppdateras utifrån den nya lagstiftningen.
Borgholms kommun ställde under perioden 2021-12-11 – 2022-01-10 ut ett förslag
till reviderade avfallsföreskrifter för granskning. Inga synpunkter inkom under utställningstiden, och förslaget behöver därför inte omarbetas.
Aktuellt förslag till nya avfallsföreskrifter bifogas här för politiskt fastställande. Kommunala avfallsföreskrifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 12 lämnade över förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun till kommunen för fastställande i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 54 föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 54.
Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 12.
Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuvarande.
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, daterat 2021-10-08.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Förslaget till föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom ändringarna utifrån ny lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Borgholm Energi
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022/68 450 KS

Korrigerad kommunal avfallstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Efter att den kommunala avfallstaxan beslutades har Borgholm Energi funnit att bolaget inte fått över rätt avgifter till en av tabellerna, från taxeberäkningsfilen till taxefilen. Det innebär att det i taxan står fel avgift, vilket behöver korrigeras.
De felaktiga avgifterna finns under punkt 3.2 i avfallstaxan och avser sorterade
containerabonnemang, se utdrag nedan.
Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i
nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.
Storlek
vippcontainer

m3

3
6 m3
8 m3

Hämtning
året runt
52 ggr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
26 ggr/år

Hämtning
vecka 25–34
10 ggr/år

kr/år
kr/år
kr/år
40 639 kr
20 829 kr
8 844 kr
42 621 kr
21 823 kr
9 241 kr
42 621 kr
21 823 kr
9 241 kr
Avgifterna ska rättas så att tabellen blir som nedan.

Viktavgift
kr/kg

2,21 kr
2,21 kr
2,21 kr

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i
nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.
Storlek
vippcontainer

m3

3
6 m3
8 m3

Hämtning
året runt
52 ggr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
26 ggr/år

Hämtning
vecka 25–34
10 ggr/år

Viktavgift
kr/kg

kr/år
kr/år
kr/år
37 163 kr
19 027 kr
8 029 kr
2,21 kr
38 829 kr
19 862 kr
8 363 kr
2,21 kr
38 829 kr
19 862 kr
8 363 kr
2,21 kr
I bilagt förslag till kommunal avfallstaxa är avgifterna rättade enligt ovan. Inga andra ändringar är gjorda.
Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare
och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara
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lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för
denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.
Då det inte finns några kunder idag som har åretrunthämtning med detta abonnemang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang
som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift.
Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna.
Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 11 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt bilagt förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 53 föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 53.
Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 11.
Avfallstaxa 2022 med föreslagna korrigeringar.
Konsekvensanalys
Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare
och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara
lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för
denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.
Då det inte finns några kunder idag som har åretrunt-hämtning med detta abonnemang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang
som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift.
Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Dnr 2022/66 206 KS

Ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
besluta att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn
enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
Ärendebeskrivning
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till
dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär
att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras
till polisen.
Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. De regelverk som finns att förhålla
sig till är EU- förordning 2019/1148, som kompletteras av svensk lagstiftning, Lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till
en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka
sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. Produkter
med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa, inneha och använda. Tillståndskrav gäller för produkter som
innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt
Lagen om sprängämnesprekursorer.
Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om
sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och
att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Kommunerna har således ansvar för
tillsynen över en stor del av reglerna gällande sprängämnesprekursorer och MSB
avser under hösten 2021 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.
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En del av tillsynen är att kontrollera att företag som tillhandahåller produkterna på
marknaden (ekonomiska aktörer) följer reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera
att tillstånd från MSB att förvärva produkterna finns. Vissa produkter får inte säljas
till enskilda.
Exempel på försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är: lantbruks- och trädgårdshandel, bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker, butiker för
RC-hobby, pool- och spabutiker. Ett första steg i kommunens tillsynsarbete kan vara att identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment.
MSB kommer att underrätta kommunen om de enskilda som har meddelats tillstånd.
Enligt lagstiftningen ska kommunerna ansvara för att tillsynen utförs. Kommunerna
avgör själva om ansvaret ska hanteras av den nämnd som ansvarar för miljöbalkstillsynen, inom ramen för Räddningstjänsten eller på annat sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 51.
Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-23 § 41.
Tjänsteskrivelse, 2021-01-28.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll inom ett flertal lagstiftningsområden och har därför förutsättningar att även kunna överta detta tillsynsansvar. I nuläget finns ingen information om hur många verksamheter som
kan bli aktuella eller med vilket intervall tillsynen ska göras varför det är svårt att
bilda sig en uppfattning om hur omfattande arbetet kan bli och därmed vilka resurser som krävs
Konsekvensanalys
Om miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delegera tillsynsansvaret till miljö- och byggnadsnämnden kommer troligen mer resurser
krävas för personal samt utbildning av berörd personal. I nuläget finns ingen information om vilka resurser som kan komma att krävas för tillsynen.
Om miljö- och byggnadsnämnden blir ansvarig tillsynsmyndighet enligt denna lag
krävs uppdatering av styrande dokument såsom reglemente och delegationsordning.
För att täcka kostnader förknippade med tillsynsarbetet behövs en ny taxa tas fram
och beslutas av kommunfullmäktige.
Om nämnden fattar beslut om att inte föreslå att ansvaret delegeras till miljö- och
byggnadsnämnden krävs att kommunen löser ansvarsfrågan på annat sätt.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Dnr 2022/66 206 KS

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att

anta förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för
tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om
tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s
förordning om sprängämnesprekursorer.
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 42 föreslår kommunfullmäktige att
godkänna förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 52.
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 42.
Tjänsteskrivelse till nämnden, 2022-02-11.
Förslag till taxa, 2022-02-11.
Bedömning
Enligt ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför fastställas.
Arbetet förväntas utföras på motsvarande sätt som tillsynen enligt miljöbalken och
kan baseras på timavgift. Förslaget innebär därför att timavgiften för denna tillsyn
ska vara densamma som den senast fastställda timavgiften i Borgholms kommuns
taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
Lagrum
6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Konsekvensanalys
Ett antagande av detta förslag till taxa medför att tillsynsarbetet kan finansieras med
avgifter på samma sätt som tillsynen enligt miljöbalken.
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Dagens sammanträde
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde.
Yrkande
Marcel van Luijn (M) 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 beslutar bifalla
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2022/46 630 KS

Undervisningslokaler i Gärdslösa - Markbyte Norra Gärdslösa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att genomföra markbyte som innebär att kommunen erhåller del av Norra Gärdslösa 14:2 enligt förslag i kartbilaga mot delar av Norra Gärdslösa 10:1 enligt
förslag i kartbilaga.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har beslutat att arbetsutskottet
tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att
bygga ut och möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola i Gärdslösa
Tillväxtavdelningen har via markexploatörerna (MEX) förhandlat fram ett förslag till
markbytesavtal med fastighetsägaren till Norra Gärdslösa 14:2. MEX har förberett
ett markbyte som kan regleras genom en lantmäteriförrättning. Bytet ger kommunen en större markyta intill Gärdslösaskolan för byggnation av en ny förskola. Marken om cirka 6 000 kvadratmeter förrättas in i kommunens fastighet Norra Gärdslösa 16:3.
Motprestationen är att kommunen avvarar cirka 12 000 kvadratmeter utav fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 till ägaren av fastigheten Norra Gärdslösa 14:2. Kommunen har ägt fastigheten (Norra Gärdslösa 10:1) sedan 1979, det finns ingen registrerad köpeskilling och marken saknar i dagsläget exploateringsplaner.
I uppgörelsen ingår att kommunen kan nyttja mark som tillhör fastighetsägaren till
Norra Gärdslösa 14:2 för transporter under byggtiden.
Enligt förslaget utgår ingen köpeskilling till någon av parterna.
Framtagen kartbilaga visar de delar som ska bytas. I kartbilagan visas den del av
Norra Gärdslösa 14:2 som föreslås överföras till Norra Gärdslösa 16:3 (skolområdet) samt de delar av Norra Gärdslösa 10:1 som föreslås avstyckas och överlämnas till ägaren av Norra Gärdslösa 14:2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 § 77 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att genomföra markbyte som innebär att kommunen erhåller del av Norra Gärdslösa 14:2 enligt förslag i kartbilaga mot delar av Norra Gärdslösa 10:1 enligt förslag i kartbilaga.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 § 77.
Kartbilaga på förslag till markbyte, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-17.
Bedömning
Värdet för kommunen består i att vi förvärvar ytor för utveckling av skolmiljön på
mark som ansluter till skolan. Att inte nyttja det här tillfället försvårar utveckling av
skolan och dess utemiljöer.
Konsekvensanalys
Om vi inte genomför markbytet kan vi inte utveckla skolan i sammanhållen geografi.
Dagens sammanträde
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde.
Yrkande
Lars Ljung (S), Erik Arvidsson (SD), Tomas Zander (C), Staffan Larsson (C) och 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 framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Markexploatörerna (MEX)
Tillväxtchefen
Tekniska chefen
______________
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Dnr 2022/46 630 KS

Undervisningslokaler i Gärdslösa - Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB
att

anvisa medel motsvarande 729 120 kronor till avtalet från investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har valt att arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att
möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola på kommunens östra sida.
Styrgruppen har beställt av arbetsgruppen att ta fram underlag för att inleda byggprojekt. Tekniska avdelningen har gjort bedömningen att den inledande fasen, kallad fas 1, kan påbörjas via att besluta att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB och att anvisa medel
motsvarande 729 120 kronor från investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola.
Uppdraget består av två faser: fas 1 och fas 2.
Uppdraget inleds med fas 1 där entreprenören genomför av beställaren beställd
projektering, inklusive kalkyl och upprättande av bygglovshandlingar. Projekteringen är utöver konceptförkolans grundutformning med ändring av ABT kapitel 6 § 11.
Ändringen avser att beställaren har rätt att när som helst under fas 1 avbeställa
entreprenaden och säga upp detta entreprenadkontrakt till upphörande, utan annan ersättning till entreprenören än att utge betalning för dittills utfört arbete med
projektering och kalkyl som beställaren har beställt enligt bilaga 3 specifikation över
kontraktets omfattning inklusive sammanställning av kontraktssumman. Fas 1 är
budgeterad till 729 120 kronor.
Entreprenören ska i sådant fall redovisa resultatet av sitt uppdrag genom att överlämna, i digital originalform, samtliga handlingar till projektering fas 1 avseende
gård och mark.
Fas 2 utgör en produktionsfas. Fas 2 ska avropas skriftligt av beställaren efter kalkyl i fas 1 tagits fram av entreprenören och godkänts av beställaren.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 § 76 föreslår kommunstyrelsen att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB; och att anvisa medel motsvarande 729 120 kronor till avtalet från
investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 § 76.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-18.
Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A,
Borgholms kommun, 2022-03-21.
BILAGA 3 till Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018.
Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.
Kartbilagor, 2022-03-23.
Bedömning
I gällande investeringsplan för Borgholms kommun finns budgetutrymme för nybyggnation, utveckling av utemiljöer och parkeringsyta på 25,9 miljoner kronor under perioden 2022-2024. I de kalkyler som tas fram under fas 1 kan den totala
summa behöva justeras. Budget för upprustning av skolans äldre byggnad omfattas inte av detta beslut.
Detta beslut innebär att entreprenören kan påbörja uppdraget att av beställaren
genomföra projektering inklusive kalkyl och uppförande av bygglovshandlingar. Arbetet genomförs i samverkan med kommunens arbetsgrupp, samt återkoppling till
styrgruppen för utveckling av Gärdslösa förskola och skola.
Konsekvensanalys
Borgholms kommun kan när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och
säga upp entreprenadkontraktet.
Anvisningen av medel påverkar inte någon investering negativt då den tas inom planerade projekt för Gärdslösa skola.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V) 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 yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Protokollsanteckning
Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Beslutet att godkänna projekteringen av skolan i Gärdslösa godkändes vid KS mötet
220329.
När denna projektering kommer upp som sannolikt investeringsprojekt (storleksordning 20-22mkr), så ska innan beslut tas en helhetsplan med utnyttjande av utrymmen, upprustningsbehov och klarhet i vilka ämnen som kommer att kräva undervisning vid annan skola skall vara klar.
Det vill säga att investeringen i Gärdslösa skola ska fattas med ett helhetsperspektiv
och med helhetskonsekvens.
Beslut skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden för kännedom
______________
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Dnr 2021/155 008 KS

E-förslag: Skyddsjakt på kajor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att upphäva Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 §
274.
att

tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms
kunna uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller
planerade åtgärder.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110 anmälde ett E-förslag om skyddsjakt på kajor för beredning av kommunstyrelsen.
Förslaget lyder som följer:
Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i socitetsparken utan
att halka runt i fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental.
Förslaget fick 31 röster och 7 kommentarer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 66 föreslår kommunstyrelsen att
upphäva Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274;
och att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms
kunna uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller planerade åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 66.
E-förslag.
Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110.
Summering av röster och kommentarer på E-förslaget, 2022-03-04.
Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen har de senaste åren arbetat med att åtgärda de
problem som uppstår med ett för stort bestånd utav kajor i centrala Borgholm, problem så som nedskräpning (upprivande av sopor ur soptunnor), störande ljud, kajornas avföring som kan skada bilar samt göra trottoarer och vägar fula, hala och illaluktande.
Justerandes sign
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Kommunen har bland annat gjort följande:







Under vintern 2020 har tre stycken så kallade ”skarecrow”-ljudanläggningar installerats i Societetsparken. Dessa avger olika fågelljud som ska vara avskrämmande för kajor. Lösningen anses vara effektiv och inte störande för
människor. Det är ett bra val för öppna miljöer, exempelvis framför entréer.
Träd har tagits ner och andra träd har hamlats.
Fler så kallade ”Big Belly” soptunnor har beställts. Dess pressar ihop sopor och
är förseglade. En effekt av detta är att kajor och andra fåglar inte kan dra ut sopor ur tunnorna.
Kommunen har fått tillstånd att få fälla (skjuta) 500 kajor, 200 tamduvor samt
100 av övriga typer skadegörande fåglar. Tillståndet gavs i september 2019
och gäller fram till 2022-12-31. Syftet är framförallt att skrämma bort kajor från
den plats de jagas (i stadsnära miljöer). Kommunen nyttjar denna rätt.

Kommunen arbetar därmed med det som förslagsställaren föreslår. Ett missvisande element kan vara att miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274 antog vad
de då kallade för en policy för kajor, som lyder ”att ej bedriva skyddsjakt i tätorten i
syfte att begränsa kajbeståndet da detta bedöms omöjligt”; ”att miljöförvaltningen
ska stå till tjänst om renhållningsavdelningen vill inleda ett samarbete för att minimera störningar av kajor”; ”att uppmana fastighetsägare i tätorten och рå landsbygden runt omkring att täcka sina skorstenar med nät för att minska antalet
boplatser” och ”att uppmana allmänheten att se till att sopor och avfall ej blir tillgängligt for kajorna”.
Dåtidens miljö- och byggnadsnämnd hade ett ansvar som idag delvis har tagits
över av kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret i frågan och
dess bedömningar om möjligheten att fälla kajor i stadsmiljö ändrats fyller inte
gamla miljö- och byggnadsnämndens policy sin avsedda funktion och bör därför
upphävas.
Konsekvensanalys
Upphävandet av gamla miljö- och byggnadsnämndens policy anses inte påverka
kommunens verksamhet.
Dagens sammanträde
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde.
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifalla kommunstyrelsens arbestutskotts 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.
Justerandes sign
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Dnr 2021/157 008 KS

E-förslag: Sopkärl till allmänheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunchefen att aktivt omvärldsbevaka området avgiftsbelagd
mottagning av avfall på allmänna platser.
att

uppdra åt kommunchefen att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på en container för avfall med betalfunktion.

Härutöver föreslå kommunfullmäktige
att

tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms
kunna uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått in ett e-förslag om att tillhandahålla sopkärl för allmänheten för
att minska nedskräpningen. Sopkärlen skulle kunna vara belagda med en avgift
och placeras till exempel vid återvinningsstationer eller andra välbesökta platser.
Förslaget har fått tillräckligt många röster för att lämnas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 67 föreslår kommunstyrelsen att
uppdra åt kommunchefen att aktivt omvärldsbevaka området avgiftsbelagd mottagning av avfall på allmänna platser; att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett
kostnadsberäknat förslag på en container för avfall med betalfunktion; och att därutöver föreslå kommunfullmäktige att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 67.
Tjänsteskrivelse, 2022-03-04.
Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04.
E-förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20 § 107
Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04.
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Bedömning
Det finns ett behov av bättre möjligheter för besökare utan fast adress i kommunen
att kunna lämna avfall som inte går att sortera och lämna på återvinningsstationer.
Problemet är hur en sådan lösning skulle kunna finansieras.
Miljöbalken säger att kommuner är ansvariga för att samla in och behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, definierat som kommunalt avfall och avfall
under kommunalt ansvar. För det har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt den
taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgiften ska täcka de nödvändiga kostnaderna enligt självkostnadsprincipen. Medel från avfallskollektivet får inte föras
över till skattekollektivet, det vill säga avfallshanteringen får inte gå med vinst. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Om fastighetsägaren är kommunen, till exempel i
kommunala verksamheter, ska det finnas abonnemang på samma sätt som för
andra kunder. I Borgholms kommun har Borgholm Energi AB uppdraget att sköta
avfallshanteringen i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa.
När det gäller nedskräpning kan detta klassas som hushållsavfall, men ansvaret för
att hantera avfallet utgår inte från Miljöbalken utan från Lagen om gaturenhållning.
Det ingår alltså inte i det kommunala avfallsuppdraget att samla in detta avfall. Där
kommunen är huvudman åligger det den kommunala verksamhet som är ansvarig
för skötseln av gatumiljön och övriga allmänna platser att handla upp insamling och
behandling av avfallet.
En möjlighet vore att man fick lämna avfall mot en rimlig avgift, till exempel efter
volym, på befintliga återvinningscentraler. Det är en relativt enkel lösning, men begränsas av öppettiderna för kommunens återvinningscentraler, placeringen av
dessa och i Böda även av platsbrist.
En annan möjlighet är den som föreslås i e-förslaget. En mindre container placeras
på lämplig plats som till exempel en återvinningsstation. Containern förses med ett
lås liknande de som finns på offentliga toaletter som kan öppnas efter erlagd avgift.
Den senare lösningen bedöms värd att testa. Dock har utredningen inte hittat någon liknande lösning i bruk, så det skulle förmodligen komma att handla om att
verkligen prova något helt nytt.
Konsekvensanalys
Borgholms kommun har liksom ett antal andra kommuner där besöksnäringen är
viktig problem med nedskräpning från besökande utan ordnat boende i kommunen.
Lämpliga lösningar på problemet är därför en fråga som måste hållas aktuell så att
innovativa förslag på lösningar fångas upp för att om lämpligt testas i kommunen.
Innan oprövade lösningar testas behövs dock en konsekvensanalys som även omfattar kostnader.
Att endast utöka möjligheterna för besökande, till exempel genom att ställa ut öppna
containrar eller stora soptunnor, att bli av med osorterat avfall är ingen lämplig åtgärd. Det underminerar återvinning av de fraktioner som kan återvinnas, och det
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skulle sannolikt upplevas orättvist mot alla fastighetsägare som måste betala avgift
för avfallshanteringen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar avslag till att förslaget på en container för avfall inte ska
ha en betalfunktion.
Annette Hemlin (FÖL), Lars Ljung (S), Staffan Larsson (C), Torbjörn Johansson
(FÖL), Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunchefen
Kommunfullmäktige för avgörande
______________
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Dnr 2022/57 004 KS

Särgallringbeslut för handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att gallra de handlingar som finns kvar sedan överförmyndaren hade kontor i
Borgholm i enlighet med förslag till särgallring av handlingar relaterade till
överförmyndarverksamhet.
Ärendebeskrivning
Kommunen har tillsammans med flera andra kommuner i länet en gemensam
nämnd för sin överförmyndare. Överförmyndaren är sedan flera år placerad i Kalmar. Dock finns kvarvarande handlingar från den tid det fanns ett överförmyndarkontor i stadshuset i Borgholm. Dessa är Borgholms kommuns ansvar att gallra eller bevara. Eftersom överförmyndaren normalt gallrar handlingar innan arkivering
finns detta inte med i Borgholms kommuns informationshanteringsplan. För att
kunna gallra kvarlämnade handlingar behövs därför ett särgallringsbeslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 50 föreslår kommunstyrelsen att
gallra de handlingar som finns kvar sedan överförmyndaren hade kontor i Borgholm i enlighet med förslag till särgallring av handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 50.
Tjänsteskrivelse, 2022-02-22.
Förslag till särgallring av handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet, 202202-21.
Bedömning
Kommunen har rådfrågat Sydarkivera om hur kommunen bör gå tillväga. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till särgallringsbeslut efter samråd med Sydarkivera
och en genomgång av kvarvarande handlingar relaterade till kommunens överförmyndarverksamhet. Eftersom överförmyndaren nu och fortsättningsvis, så länge
överförmyndaren är gemensam med andra kommuner, själv kommer att gallra
handlingarna finns inga skäl att inkludera överförmyndarverksamhet i kommunens
informationshanteringsplan.
Beslut skickas till
Sydarkivera för kännedom
______________
Justerandes sign
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Dnr 2021/234 106 KS

Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lämna yttrande på Regional kulturplan för Kalmar län enlig kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott förslag med tillägget att kommunen inte har något mer att erinra.
Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har remitterat förslag till aktualiserad Regional kulturplan för
Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023 -2024 till bland annat Borgholms kommun för
yttrande.
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de prioriteringar regionen vill göra i frågan om regionala kulturverksamheter inom alla konstoch kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd. Kulturplanen omfattar
även strategiska utvecklingsområden som är kopplade till den regionala utvecklingsstrategin och de övergripande målen i kulturplanen. Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2010:2012)
kultursamverkansmodellen som ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen
uppnås.
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den befintliga kulturplanen för Kalmar län, Kultur att växa i, gäller till och med 2022. Med anledning av coronapandemin, görs revideringen i två steg; först en aktualisering av
befintlig kulturplan för åren 2023-2024 och därefter en mer omfataande revidering
av kulturplanen som då gäller från om med 2025.
Pandemin innebar dels att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under
åren 2020-2021, dels att det inte var möjligt att genomföra den samverkansprocess
som krävs för en mer omfattande revidering. Genom att genomföra revideringen i
två steg skapas förutsättningar att inför en ny kulturplan ta med erfarenheter från
pandemin och få ett mer stabilt läge för samvekan med kommunerna och samråd
med det professionella kulturlivet och det civila samhället.
Aktualiseringen har fokusrat på:




Justerandes sign

text- och bildmässig översyn
tydligare struktur
målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade utvecklingsområdena
beaktande av coronapandemins påverkan på kulturlivet
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uppdatering lagar och ansvar
prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen
utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter och Agenda
2030.

Kommunernas kulturansvariga tjänstepersoner och de regionala kulturorganisationerna har informerats om aktualiseringsprocessen via regionala nätverk och verksamhetssamtal och har haft möjlighet att bidra med inspel, korrigeringar och uppdateringar som tagit i beaktande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 § 1.
Remiss från Region Kalmar län – Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad.
Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag
till beslut med tillägget att kommunen inte har något mer att erinra.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Sara Kånåhols förslag till beslut.
Beslut skickas till
Region Kalmar län
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/235 106 KS

Remiss av aktualisering av Skolkulturstrategi RELEVANT 2023-2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
Borgholms kommun ställer sig bakom den aktualiserade versionen av Kalmar läns skolkulturgaranti RELEVANT samt;
att

påpeka att det är viktigt att det länsövergripande systemet för resor till kulturinstitutioner ses över ordenligt och är mer flexibelt än i dagsläget.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar läns skolkulturstrategi RELEVANT ska aktualiseras för att gälla
2023-2024. Skolkulturgarantin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013
av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.
Det övergripande målet och syftet med skolkulturgarantin är att säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur
samt öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen
och Linnéuniversitetet. Genom en aktualiserad version av RELEVANT får parterna
som ingår i strategin ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan.
Region Kalmar län remitterar en aktualiserad version av skolkulturgarantin RELEVANT för förankring och möjlighet att komma med inspel senast 2022-03-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 § 2.
Remiss från region Kalmar län – begäran om yttrande över förslag till aktualiserad
version av skolkulturgarantin RELEVANT.
Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun antagen
av kommunstyrelsen 2014-06-10 § 90.
Bedömning
I tjänsteskrivelse 2022-03-08 föreslås att Borgholms kommun ställer sig bakom förslaget på aktualisering av skolkulturgarantin RELEVANT men påpekar att resor till
länets kulturverksamheter måste ändras så att systemet fungerar i hela länet. En
önskan är att för- och efterarbete borde inkluderas i priset för vissa aktiviteter.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens kulturoch fritidsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Region Kalmar län
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av kommunens internkontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens internkontroll som svar på granskningen.
att

kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan inför 2023, beslutar om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kontroll.

att

på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana utbildningsnämnden
kompletterar med att riskanalys och intern kontroll beslutas i samband med
beslut om verksamhetsplan inför 2023 respektive delårs- och årsbokslut för
2022.

att

på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana socialnämnden beslutar
om riskanalys och intern kontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut.

att

på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana miljö- och byggnadsnämnden kompletterar verksamhetsplanen med riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för kontrollerna i samband med att de antar
verksamhetsplan 2023.

Ärendebeskrivning
KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholm kommun granskat den interna kontrollen. Granskningen ingick i revisionsplanen för 2021.
Bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig.
Bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande:






Justerandes sign

Inom kommunstyrelsen bedöms att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och
riktlinjer.
Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig
men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente
och riktlinjer.
Inom socialnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom
nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock
bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.
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Inom miljö- och byggnadsnämnden bedöms den interna kontrollen inte vara
tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 56.
Tjänsteskrivelse, 2022-02-18.
Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 144.
Granskning av kommunens internkontroll, 2021-11-04.
Revisorerna - Granskning av kommunens internkontroll., 2021-11-03.
Bedömning
I kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar intern kontroll. Det finns dock ingen riskvärdering och
uppgift om vem som ansvarar för kontrollen. Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt tillämpa reglemente och riktlinjer. Det saknas dock en riskvärdering och
uppgift om vem som ansvar för uppföljningen. De förtroendevaldas medverkan i
framtagande av riskanalys bedöms vara marginell. Kommunstyrelsens samordning
och arbete för att säkerställa en god tillämpning av regler och riktlinjer inom nämnderna rörande internkontroll visar också på brister.
Genom att kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan, beslutar
om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kontroll bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.
I utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och
internkontrollplan som omfattar 2 processer. I ett sidoordnat dokument finns ett underlag som anger såväl riskvärdering som ansvarig för kontrollerna. Utbildningsnämnden har dessutom i särskild ordning beslutat om riskanalys och internkontrollplan för 2021. Den ingår dock inte i nämndens verksamhetsplan med budget
2021.
Utbildningsnämnden har i ett särskilt ärende erhållit och beslutat godkänna uppföljning av intern kontroll för 2020, 2021-05-26, § 60. I ärendet framkommer att
man inte noterat några större risker eller problem.
Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente
och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte
ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering
som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.
Genom att utbildningsnämnden beslutar riskanalys och internkontroll i samband
med beslut om verksamhetsplan respektive delårs- och årsbokslut bör de anses
tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29

54

53

Riskanalys och internkontrollplan redovisas i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem som omfattar verksamhetens alla delar och regleras genom SOSFS
2011:9. Systemet innehåller såväl riskanalys som kontrollaktiviteter med en hög
grad av systematik. Kvalitetsledningssystemet har endast en viss koppling till den
övergripande riskanalysen. Socialnämnden har inte fattat några egna beslut avseende riskanalys och internkontrollplan. Någon riskanalys och internkontrollplan ingår således inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021. Enligt nämndordförande medverkar inte heller nämnden i någon process i samband med framtagandet av riskanalys och internkontrollplan.
Socialnämnden bedöms inte helt tillämpa reglemente och riktlinjer. De väsentliga
avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att
avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock
med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla
kraven i reglemente och riktlinjer och leda till en god intern kontroll inom verksamheten.
Dock fattar nämnden inga beslut om riskanalys och internkontrollplan och medverkar heller inte i någon process där dessa utarbetas. Nämnden får dock en årlig
rapport om utfallet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och fattar beslut om
denna.
Genom att socialnämnden beslutar om riskanalys och intern kontrollplan i samband
med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.
I miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 redovisas varken riskanalys eller internkontrollplan. Enligt ordförande ska dock detta förhållande
ändras från och med kommande år.
Genom att miljö- och byggnadsnämnden beslutar om riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för respektive kontroll i samband med beslut om
verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut bör de
anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 55
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Paragraf

2022-03-29
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna
avseende psykisk ohälsa bland äldre
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden 2022-01-26 § 5 godkände följande svar och överlämnande den till
kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktige.
De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i Borgholm,
Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommun har låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Syftet med granskningen var” att
bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande
lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa”
Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att ”Region Kalmar län
och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt
bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa”.
Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens synpunkter.


Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.
Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas
på bred front. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och inte
enbart hos målgruppen ”äldre”. Arbetet behöver utgå från de samverkansforum
som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper eftersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga
kommuner. Arbetet på lokal nivå utgår från den lokala samverkans om redan
finns i och med Hemsjukhuset. Här behöver dock psykiatrin bli mer delaktig för
att framgång ska nås. I samband med att samverkansgruppen för Hemsjukhuset träffas föreslås att representanter ifrån primärvårdens öppenvårdspsykiatri
bjuds in regelbundet för att öka samsynen och formulera en lokal överenskommelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN



Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-03-29
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Att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med
psykisk ohälsa.
En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre
med psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsgemensam ledning och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till synpunkten på föregående rekommendation.



Initiera en utredning kring socialpsykiatrins möjligheter att stötta även personer över 65 år.
Borgholms kommun stöttar sedan flera år även personer som är över 65
år. Socialförvaltningen ser ett behov av att kompetensen kring psykisk
ohälsa behöver öka överlag bland personalen och behoven ska kunna
identifieras och hanteras oavsett vilken insats en enskild har beviljats. Förvaltningen ser därför i nuläget inget behov av utredning av ytterligare insatser inom socialpsykiatrin, utan även personer med andra insatser
såsom särskilt boende eller hemtjänst ska kunna få adekvat stöd utifrån sina behov. Samverkan med regionens psykiatri behöver utvecklas så att
även äldre personer med pågående insats ska kunna får stöd av regionen.
Arbete pågår att utbilda all personal i psykisk ohälsa genom Psyk – E bas
senior samt MHFA (första hjälpen till psykisk ohälsa) Kommunen har även
ett psykiatriteam, innehållande alla professioner som utför stödinsatser till
baspersonal.



Att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre
från andra kulturer inkluderas i analysen. Att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter
behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden
Borgholms kommun har bedrivit flera PRIO-projekt med utgångspunkt i en projektplan med åtta delprojekt under projekttiden 2016-2021. En grupp bör sammansättas för uppföljning och utvärdering av arbetet. Gruppen bör även göra en
målgruppsanalys kring hur situation och behov ser ut för de äldre i just Borgholms kommun. Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depression, ångest eller oro? Hur många äldre tar livet av sig i kommunen? Detta
analysarbete görs med fördel i samverkan med primärvården i kommunen. Utifrån analysens resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga insatser utformas. Äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer skall särskilt inkluderas i
analysen med fokus på vilken kompetens, resurser och rutiner som finns för att
möta målgruppen. Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara
mål och indikatorer. På så vis kan arbetet gå från att bestå av spridda aktiviteter
till att vara mer systematiskt och effektivt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera
insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.
Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP bör fortsätta
utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se och hantera en persons
samlade behov.



Att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.
Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder
kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2022-01-26 § 5.
Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk
ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar län, 2021-10-06.
Revisorerna - Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar län,
2021-10-06.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 2020/216 041 KS

Årsredovisning 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga årsredovisningen 2021.
Ärendebeskrivning
Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2021 som
ska överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2022-02-24 § 12 Godkännande av årsredovisning 2021.
Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2021.
Rapport god ekonomisk hushållning Kalmarsunds gymnasieförbund 2021.
Rapport årsredovisning Kalmarsunds gymnasieförbund 2021.
Revisionsberättelse Kalmarsunds gymnasieförbund 2021.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum
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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).
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handlingar
Utskriftsdatum:

2022-03-23

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Datum:

2022-02-23 - 2022-03-23

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id
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Utskriven av: Jonatan Wassberg

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2022.237

I

Skrivelse från klagande, till Kammarrätten i
Jonatan Wassberg
Jönköping, med komplettering i mål nummer 14722 Jönköping KR 146-22 Aktbil 10 Komplettering
till överklagand

2022-02-25

Kammarrätten i Jönköping

KS 2019/211-214

KS meddelande

SKRIVELSE

Detaljplan för etablering av äldreboende;
Ekbackaområdet
2022.241

I

2022-02-25

2022.248

E-post från Erik Arvidsson (SD) om flaggning

Jonatan Wassberg

erik.arvidsson@telia.com

I

KS meddelande

E-POST

Jönköping KR 147-22 Aktbil 10, Ytterligare
förbättrad komplet

Jonatan Wassberg

2022-02-25

Kammarrätten i Jönköping

KS 2019/211-214

KS meddelande

SKRIVELSE

Detaljplan för etablering av äldreboende;
Ekbackaområdet
2022.249

I

Jönköping KR 147-22 Aktbil 9, Påbättrad
komplettering

2022-02-25

Kammarrätten i Jönköping

KS 2019/211-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

SKRIVELSE

Detaljplan för etablering av äldreboende;
Ekbackaområdet
2022.250

I

Jönköping KR 147-22 Aktbil 8, Komplettering till
överklagand

2022-02-25

Kammarrätten i Jönköping

KS 2019/211-214

KS meddelande

Jonatan Wassberg

SKRIVELSE

Detaljplan för etablering av äldreboende;
Ekbackaområdet
2022.256

U

Borgholms kommun fryser härmed sitt
vänortsavtal med Zelenogradsk

Ilko Corkovic

2022-02-28

Zelenogradsk kommundistrikt

Kommunalråd

KS 2022/63-106

KS meddelande

YTTRANDE
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer
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Dokumenttyp
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Ärendemening
Solidaritet med det ukrainska folket och fyrsande
av vänortsavtalet med Zelenogradsk
2022.398

I

2022-03-11

2022.399

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-01-20

Jonatan Wassberg

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

I

2022-03-11

KS meddelande

PROTOKOLL

Information om Brottsofferfonden

Jonatan Wassberg

Brottsoffermyndigheten
KS meddelande

2022.401

Jonatan Wassberg

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

2022-03-11

2022.400

Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-02-17

I

INFORMATION

Information om årsstämma i Kommunassurans
Jonatan Wassberg
samt information om att fullmäktigebeslut behövs
innan stämman

2022-03-11

Kommunassurans (Allmänna frågor)

KS 2022/78-060

KS meddelande

INFORMATION

Kommunassurans årsstämma 2022
2022.402

I

2022-03-11

2022.409

E-post - Dagens ros - privatperson meddelar sin Jonatan Wassberg
uppskattning för kommunens flyktingmottagande
Stig

I

KS meddelande

E-POST

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022-0414 13:00 på Ekerum resort

Magdalena Widell

2022-03-15

Ekerums vägsamfällighetsförening

KS 2022/4-423

KS meddelande

KALLELSE

Markfrågor 2022
2022.414

I

Kallelse till extrastämma 2022-04-15 klockan
10:00 och 2022-05-14 klockan 10:00 i Löttorps
biograf.

2022-03-17

Munketorps Vägforening

KS 2022/4-423

KS meddelande

Jonatan Wassberg

KALLELSE

Markfrågor 2022
2022.456

2022-03-22

I

Kallelse till föreningsstämma med
Coompanion Kalmar län
Tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 16.00
Plats: Mötet kommer att genomföras digitalt via
tjänsten ZOOM
Kallelse skickad till KSO

Magdalena Widell

Coompanion Kalmar län
KS meddelande

KALLELSE
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Ärendenummer
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Dokumenttyp
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Ärendemening

Sidan 3 av 3

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-03-23

Utskriven av:

62

Jonatan Wassberg

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-03-29
Sekretess:

Visas

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2022.257

Borgholms kommun har för sin del ingen erinran mot Ilko Corkovic §4/2022
ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning väg 136 2022-05-01 -- 202206-05

2022-02-28

Länsstyrelsen Kalmar län

Ilko Corkovic

KS 2022/49-311

Remiss tillfälliga lokala trafikföreskrifter; Väg 136

KSO
Magdalena Widell

2022.260

The municipality of Borgholm is hereby putting its
twinning agreement with Zelenogradsk on hold

Ilko Corkovic §3/2022

2022-03-01

Zelenogradsk ?????????????? ?????????????

Ilko Corkovic

KS 2022/63-106

Solidaritet med det ukrainska folket och fyrsande av KSO
vänortsavtalet med Zelenogradsk
Jonatan Wassberg

2022.269

The red door saloon- tillstyrkt ansökan för
uteservering under 2022-03-01--2022-10-31

2022-03-01
KS 2022/6-002

Anders Magnusson §6/2022
Anders Magnusson

Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.294

Åkessons bygg- Ansökan tillstyrks 2022-03-07--2022 Anders Magnusson §7/2022
-05-29 enligt plats på bifogad bild på karta

2022-03-07
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2022.305

Grävtillstånd- Grävning sker på Kopparslagarevägen Julia Hallstensson §1/2022
2022-01-10--2023-12-19 .

2022-03-09

20220001/Kraftringen AB

Julia Hallstensson

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.375

Grävtillstånd- Grävning sker på Rönnvägen 9 2022- Julia Hallstensson §2/2022
02-14-2022-03-25

2022-03-10

20220006/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Julia Hallstensson
Sidan 1 av 2
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Kategori
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Ansvarig
2022.376

Grävtillstånd- Grävning sker på fastigheten Rälla Tall Julia Hallstensson §3/2022
9:20 2022-01-31-2022-04-30

2022-03-10

20220004/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.377

Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Stenuddstigen13 Julia Hallstensson §4/2022
2022-01-25-2022-03-31

2022-03-10

20220003/BEAB

Julia Hallstensson

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.378

Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Karl Olofsgatan18 Alexander Sundstedt §
- 18 En grop i motlutet. 2022-02-07-2022-03-18

2022-03-10

20220005/Sturessons lots och alltjänst AB

Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.379

Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Februarivägen 6 - Alexander Sundstedt
10 2022-03-07-2022-06-30
§1/2022

2022-03-10

20220013/One nordic

Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.380

Grävtillstånd- Grävning sker på lilla skattgränd 4
2022-02-28-2022-03-21

Alexander Sundstedt
§2/2022

2022-03-10

20220010/BEAB

Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.381

Trafikanordningsplan tillstånd 2022-02-07-2022-0318

Alexander Sundstedt
§3/2022

2022-03-10

20220002/Sturessons lots och alltjänst AB

Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002

Grävtillstånd 2022

MEX
Magdalena Widell

2022.391

Road Rebels- ingen erinran mot cruising 2020-05-23 Jens Odevall §2/2022
kl 18-23

2022-03-11
KS 2022/15-002

Jens Odevall
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

KC
Jens Odevall

2022.412

Ölands Motordag - Tillstyrk ansökan 2022-05-21
08:00-17:00Storgatan 1-34 Socitetsparken samt
Borgholms torg Borgholm

2022-03-16
KS 2022/15-002

Anders Magnusson §

Anders Magnusson
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

TC
Magdalena Widell
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Dnr 2021/114 140 KS

Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna redovisningsen av kommunens löpande arbete med företagsbesök.
Ärendebeskrivning
Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen t.ex.
genom att besöka och hälsa de nyetablerade företagen välkomna till Borgholms
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.
Bedömning
Under december 2021 genomfördes 32 företagsbesök mestadels hos verksamheter inom detaljhandel med sällanköpsvaror som till exempel kläder, skor, inredning,
optik och byggvaror men även restaurang, bageri, mindre boendeanläggning, bilverkstad och byggfirma besöktes.
Överlag har verksamheterna klarat sig bra under pandemin men oron finns över
eventuellt nya restriktioner. Brist på varor, högre inköpspriser och ökade omkostnader är en fortsatt utmaning. Det framkom även synpunkter på kommunens upphandlingar där bland annat anbudstiden i vissa fall upplevs vara för kort.
Totalt under 2021 genomfördes 200 företagsbesök.
Från årsskiftet till och med 2022-03-04 har hittills tolv företagsbesök genomförts.
Dels med inriktning på kommunens nya satsning med samarbete mellan skola och
arbetsliv (SKAL), där reaktionerna från näringslivet är positiva och intresse att
medverka finns.
Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är till exempel tillgänglighet, handläggningstider, kommunikation och hur kommunen och
Borgholm Energi sköter sin kommunikation.
Konsekvensanalys
Synpunkter och tankar i kontakter med kommunen bottnar gemensamt i bemötande,
service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som
den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre föreJusterandes sign
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tagsklimat har som mål. Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande
och servicen, dock finns ett fåtal negativa synpunkter.
Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upplevs också att företagen uppskattar besöken.
Dagens sammanträde
Ordförande informerar om att kommunen kommer att genomföra en så kallad företagssafari 2022-05-05 och 2022-05-06, där kommunen genomför flera företagsbesök i följd. Kommunstyrelsens ledamöter kan anmäla sig för att delta på företagssafarin genom att kontakta kommunledningsförvaltningen.
______________
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Dnr 2022/65 348 KS

För kännedom: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 43 Sandviks
vattenverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har över överlämnat sitt beslut 2022-02-23 § 43 till
kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 43.
Skrivelse från Ölands vattenråd 2022-01-10.
______________
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