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§ 106  

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Carl Malgerud att justera protokollet. 

att välja Staffan Larsson som ersättare till att justera protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 21 ska protokollet justeras av ordförande och en 
ledamot. Kommunstyrelsen har att välja ledamot att justera protokollet.
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§ 107 Diarienummer 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 sitt och kommunstyrelsens uppdrag och ansvar. 
Kommunchefen redogör även för verksamheten på pågående större projekt. Av 
redovisningen framgår bland annat: 

 Ölands kommunalförbund lämnar över sitt ansvar för räddningstjänsten till 
Räddningstjänsten Sydost från och med årsskiftet. Ölands kommunalförbunds 
direktion har gett i uppdrag till förbundscheferna att utreda driftsfrågor för IT-frågor. 

 Överföring av fastigheter till Borgholmshem AB kommer lyftas  
 Reglementen till nämnderna och delegationsordningen ska lyftas för fastställande och 

eventuell revidering inför den nya mandatperioden. 
 En funktion för att signera protokoll kommer att förslås kommunalstyrelsens 

arbetsutskott inom kort. 
 Kommunen kommer inleda en rekrytering av ny miljö- och byggnadschef. 
 Nyligen förtroendevalda, inklusive kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, 

erbjuds en utbildning och introduktion i Stadshuset 2022-11-17 klockan 17:30.
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§ 108 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: Val av ledamöter, ersättare 
samt ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
personalutskott, näringslivsutskott, budgetberedning, 
trafiknämnden, pensionsmyndigheten samt 
krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, näringslivsutskott, budgetberedning, 
trafiknämnden, pensionsmyndigheten samt krisledningsnämnden. 

att välja Marie Johansson (S) som Ilko Corkovics första personliga ersättare, och Julius 
Winberg Sääf (S) som Ilko Corkovic andre personliga ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, personalutskott, näringslivsutskott, budgetberedning, trafiknämnden, 
pensionsmyndigheten samt krisledningsnämnden. 

att välja Linda Hedlund (C) som Staffan Larssons första personliga ersättare, och Tomas 
Zander (C) som Staffan Larssons andre personliga ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, personalutskott, näringslivsutskott, budgetberedning, trafiknämnden, 
pensionsmyndigheten samt krisledningsnämnden. 

att välja Marcel van Luijn (M) som Carl Malgeruds förste personliga ersättare, och Annette 
Hemlin (FÖL) som Carl Malgeruds andra personliga ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, personalutskott, näringslivsutskott, budgetberedning, trafiknämnden, 
pensionsmyndigheten samt krisledningsnämnden. 

att  välja Ilko Corkovic (S) till kommunstyrelsens arbetsutskotts, personalutskottets, 
näringslivsutskottets, budgetberedningens, trafiknämndens, pensionsmyndighetens 
samt krisledningsnämndens ordförande. 

att  välja Staffan Larsson (C) till kommunstyrelsens arbetsutskotts, personalutskottets, 
näringslivsutskottets, budgetberedningens, trafiknämndens, pensionsmyndighetens 
samt krisledningsnämndens förste vice ordförande. 

att  välja Carl Malgerud (M) till kommunstyrelsens arbetsutskotts, personalutskottets, 
näringslivsutskottets, budgetberedningens, trafiknämndens, pensionsmyndighetens 
samt krisledningsnämndens andre vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente §§ 27 och 28 ska inom kommunstyrelsen finnas ett 
arbetsutskott som även är kommunens budgetberedning, krisledningsnämnd, 
näringslivsutskott, pensionsmyndighet, personalutskott och trafiknämnd. Arbetsutskottet 
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består av tre ledamöter vilka ska vara ordförande, förste och andre vice ordförande i 
styrelsen samt tre (3) förste ersättare och tre (3) andre ersättare.  

Kommunstyrelsen utser första och andra ersättare till utskottet. Ordförandeskapet i 
arbetsutskottet kan delas mellan ledamöterna i arbetsutskottet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) nominerar Ilko Corkovic (S) som ledamot och ordförande, samt Marie 
Johansson (S) som första och Julius Winberg Sääf (S) som andre ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott med flera instanser. 

Linda Hedlund (C) nominerar Staffan Larsson (C) som ledamot och förste vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott med flera instanser. 

Staffan Larsson (C) nominerar Linda Hedlund (C) som första och Tomas Zander (C) som 
andre ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott med flera instanser. 

Marcel van Luijn (M) nominerar Carl Malgerud (M) som ledamot och andre vice ordförande, 
samt Annette Hemlin (FÖL) som andra ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott med flera 
instanser. 

Carl Malgerud (M) nominerar Marcel van Luijn (M) som förste ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott med flera instanser. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ordföranden att 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla framlagda förslag. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Valda personer. 
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§ 109 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: Val av ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Kerstin Kyhlberg Engvall (S), Sara Kånåhols (V) och Marcel van Luijn (M) till 
ledamöter i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 

att välja Marie Johansson (S) som Kerstin Kyhlberg Engvalls personliga ersättare i 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 

att välja Stefan Wiberg (V) som Sara Kånåhols personliga ersättare i kommunstyrelsens 
kultur- och fritidsutskott. 

att välja Annette Hemlin (FÖL) som Marcel van Luijns personliga ersättare i 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 

att välja Kerstin Kyhlberg Engvall till sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente §§ 27 och 29 ska inom kommunstyrelsen finnas ett 
kultur- och fritidsutskott. Kultur- och fritidsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre 
ersättare vilka utses av kommunstyrelsen som även utser sammankallande i utskottet. 

Kommunstyrelsen har att behandla ett ärende på dagens sammanträde där 
kommunfullmäktige kan komma att föreslås införa en ordförande istället för sammankallande 
för kultur- och fritidsutskottet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) nominerar Kerstin Kyhlberg Engvall (S) som ledamot och 
sammankallande samt Marie Johansson (S) som ersättare i kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskottet. 

Sara Kånåhols (V) nominerar sig själv till ledamot samt Stefan Wiberg (V) som ersättare i 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottet. 

Carl Malgerud (M) nominerar Marcel van Luijn (M) som ledamot samt Annette Hemlin som 
ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottet. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ordföranden att 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla framlagda förslag. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Valda personer. 
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§ 110 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: Val av ombud till 
Kommuninvest 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Ilko Corkovic (S) som ombud för Borgholms kommun vid Kommuninvests 
bolagsstämmor under perioden 2022-2026. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har sedan 2010 varit medlem i Kommuninvest och ska utse en 
representant till bolagsstämmorna. 

Under förra mandatperioden har kommunstyrelsens ordförande varit ombud. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S) nominerar Ilko Corkovic (S) som ombud. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagd nominering finner ordföranden att 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla framlagt förslag. 

Beslutet skickas till 
 Kommuninvest. 
 Vald person. 
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§ 111 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: Val av ombud till 
Miljöfonden 2022-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Ilko Corkovic (S) till ordförande och ombud samt Marie-Helen Ståhl (S), Tomas 
Zander (C), Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) till ombud till Miljöfonden 
under perioden 2022-2026. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har sedan 2017 administrerat den fond som upprättats av E:On för att 
stödja utveckling och förbättring av vatten och kustnäramiljöer. Kommunstyrelsen har att utse 
ombud till fonden som idag kallas RWE:s miljöfond, och som tidigare kallades E:Ons 
miljöfond. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S) nominerar Ilko Corkovic (S) till ordförande och ombud samt Marie-
Helen Ståhl (S) som ombud. 

Staffan Larsson (C) nominerar Tomas Zander (C) som ombud. 

Marcel van Luijn (M) nominerar Carl Malgerud (M) samt Annette Hemlin (FÖL) som ombud. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ordföranden att 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla framlagda förslag. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Valda personer. 
 Utvecklingsstrategen. 
 Miljöstrategen 
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§ 112 Diarienummer 2022/8 042 KS 

Budgetuppföljning september 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter september. 

 Resultatet för kommunen är +61,3 miljoner kronor. (Årsprognos +59,8 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +46,1 miljoner kronor. (Årsprognos +46,9 
miljoner kronor) 

 Likvida medel 66,2 miljoner kronor. (Årsprognos 22,4 miljoner kronor)  
 Investeringar 65,9 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20. 

Uppföljning september (Kommun), 2022-10-20. 

Uppföljning september (Kommunstyrelse), 2022-10-20. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla Sara Kånåhols yrkande.
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§ 113 Diarienummer 2021/81 041 KS 

Delårsrapport 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  godkänna delårsbokslut 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2022 varav framgår att:  

 Resultatet för kommunen är +68,9 miljoner kronor. (Årsprognos +58,8 miljoner 
kronor)  

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +54,9 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 
miljoner kronor) 

 Investeringar 64,7 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)  
 Likvida medel 76,5 miljoner kronor. (Årsprognos 21,2 miljoner kronor) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 153 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2022 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 153. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-29. 

Delårsbokslut 2022 (Kommunfullmäktige). 

Delårsbokslut 2022 (Kommunstyrelse). 

Delårsbokslut 2022 (Socialnämnd). 

Delårsbokslut 2022 (Utbildningsnämnd). 

Delårsbokslut 2022 (Miljö- och byggnadsnämnd). 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen, HR-chefen och controller redogör för framlagd delårsrapport och avvikelser 
från årsplan med budget 2022. 
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Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla Marie-Helen Ståhls yrkande. 

Beslutet skickas till 
 Revisorerna 
 Kommunfullmäktige 
 Ekonomiavdelningen 
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§ 114 Diarienummer 2022/95 041 KS 

Årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  skattesatsen 2023 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 

att  anta tillkommande samt förändringar av taxor och avgifter för år 2023. 

att  anta Årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-2026. 

att  anta föreslagen investeringsram för år 2023 och föreslagna projekt samt 
investeringsplan för 2024-2027. 

att  delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten. 

att  delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och 
investeringsmedel från 2022 till år 2023. 

att  ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

att  godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner kronor 
under år 2023. 

att  delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar. 

att  borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår till 0,41 procent år 2023. 

att  borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 procent år 2023. 

att  borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp uppgår till 0,0 
procent år 2023. 

att  nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 

att  överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 
2023. 
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att  anta Internkontrollplan 2023 som del av Årsplan med budget 2023 med plan 2024-
2026. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har lämnat förslag till årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-
2026 till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslagen till nämndernas taxor är fastställda i respektive nämnd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 164 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att skattesatsen 2023 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor; 
att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2023; att anta Årsplan 
med budget 2023 samt plan för år 2024-2026; att anta föreslagen investeringsram för år 
2023 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2024-2027; att delegera till 
kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-projekten; att delegera till 
kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 
2022 till år 2023; att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån det vill säga 
låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023; att 
godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner kronor under år 
2023; att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av 
kommunfullmäktige beslutade totala ramar; att borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår 
till 0,41 procent år 2023; att borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 
procent år 2023; att borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp 
uppgår till 0,0 procent år 2023; att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 
prisbasbelopp; att överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till 
budget för år 2023, samt; att anta Internkontrollplan 2023 som del av Årsplan med budget 
2023 med plan 2024-2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 164. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-26. 

Budgetförutsättningar - Budget 2023 samt plan 2024-2026. 

Förslag till Årsplan med budget 2023 med plan 2024-2026. 

Riskbedömning 2023 - Internkontrollplan 2023. 

Bruttolista - Riskbedömning 2023 (underlag till Internkontrollplan 2023). 

Förslag till Taxor 2023 Kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämnden 2022-09-07 § 74 med förtydligande. 

Bedömning 
I årets förslag till årsplan med budget har kommunledningsförvaltningen inkluderat en, som 
en del av kommunens internkontrollarbete, riskbedömning/internkontrollplan med fem risker 
som kommunen bör fokusera på kommande verksamhetsår. Dessa valda ur en bruttolisa av 
potentiella riskområden, identifierade av en referensgrupp bestående av ledande 

15



Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 3 (6) 

tjänstepersoner i kommunens förvaltningar. Denna bruttolista har bifogats 
beslutsunderlaget. 

De risker som särskilt lyfts är inom områdena kompetensförsörjning informationssäkerhet, 
barnkonventionen och krishantering. Ytterligare bedömning och identifierade konsekvenser 
framgår av det bifogade beslutsunderlaget. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för budgetberedningens och kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag 
till beslut samt sitt förord till årsplanen. Ekonomichefen och controller redogör ytterligare för 
förslaget till årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C), Marie Johansson (S) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till ar-
betsutskottets förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar på följande ändringar av förslag till årsplan med budget 2023 med 
plan 2024-2026: 

 (Drift) Att årligen göra en särskild satsning inom socialnämndens verksamhet på 
bättre mat för de äldre på särskilt boende samt omsorgstagare i hemtjänsten till en 
kostnad på 1 500 000 kronor. Kostnadens finansieras av resultatet. 

 (Drift) Att årligen göra en särskild satsning inom utbildningsnämndens verk-samhet 
på pedagogiken för särbegåvade barn samt barn i behov av extra stöd till en kostnad 
på 3 000 000 miljoner kronor till nya tjänster i form av speciallärare. Kostnadens 
finansieras av nedslående effektivisering-ar/besparingar. 

 (Drift) Att årligen göra en särskild satsning inom utbildningsnämndens verk-samhet 
på matematik till en kostnad på 700 000 kronor (utökning lärartjänster årlig). 
Kostnadens finansieras av nedslående effektiviseringar/besparingar. 

 (Drift) Att följande effektiviseringar/besparingar görs: 
o Se över klasstrukturen med förslag att ingen undervisning bör ske i B form. 

Annette Hemlin (FÖL) yrkar på följande ändringar av förslag till årsplan med budget 2023 
med plan 2024-2026: 

 Att åttonde attsatsen att godkänna upplåning till långsiktiga investeringar på 40 
miljoner kronor slopas. 

 Att avgiftsfri kulturskola slopas. 
 Att sommarlovskortet slopas. 

Carl Malgerud (M) yrkar på följande ändringar av förslag till årsplan med budget 2023 med 
plan 2024-2026: 

 Att åttonde attsatsen att godkänna upplåning till långsiktiga investeringar på 40 
miljoner kronor slopas. 

 Att följande angående investeringsbudgeten i årsplan med budget 2023 med plan 
2024-2026 bifalls: 
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o Att ett framtida tillagningskök projekteras för att höja kvalitet och kapacitet 
i vår matberedning till en kostnad på 300 000 kronor. Finansiering ska ske 
med nedprioritering av ett eventuellt parboende på Ekbacka avdelning 5 
och 6.  

o Att tillföra skolan ytterligare medel om 1 300 000 kronor för att säkra de 
pedagogiska målen. Förslaget ska finansieras med flytten avvakta med 
flytten av årskurs 6 från Slottskolan till Viktoriaskolan, Köping skola, Rälla 
skola samt Gärdslösa skola.  

o Att tillföra investeringsstöd för föreningar med 500 000 kronor för att för 
bättra deras hus med mera. 

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut: kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut, Annette Hemlins och Carl Malgeruds ändringsyrkande att slopa åttonde 
attsatsen; Carl Malgeruds tilläggsyrkande; Annette Hemlins ändringsyrkande, samt; Erik 
Arvidssons ändringsyrkande. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Omröstning begärs avseende Annette Hemlins med fleras ändringsyrkande att avgiftsfri 
kulturskola slopas samt Carl Malgeruds tilläggsyrkande att ett framtida tillagningskök 
projekteras. 

Omröstning 1 (Annette Hemlins med fleras ändringsyrkande att avgiftsfri 
kulturskola slopas) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut rösta ja och de som stödjer Annette Hemlins med fleras ändringsyrkande att 
avgiftsfri kulturskola slopas röstar nej. 

Vid omröstning avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. 0 avstår från att rösta. Därmed avslås 
Annette Hemlins med fleras ändringsyrkande. 

Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic (S) Carl Malgerud (M)  
Staffan Larsson (C) Marcel van Luijn (M)  
Sara Kånåhols (V) Annette Hemlin (FÖL)  
Marie Johansson (S)   
Marie-Helen Ståhl (S)   
Julius Winberg Sääf (S)   
Linda Hedlund (C)   
Erik Arvidsson (SD)   
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Omröstning 2 (Carl Malgeruds tilläggsyrkande att ett framtida tillagningskök 
projekteras) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut rösta ja och de som stödjer Carl Malgeruds tilläggsyrkande att ett framtida 
tillagningskök projekteras röstar nej. 

Vid omröstning avges 7 ja-röster och 1 nej-röster. 1 avstår från att rösta. Därmed avslås Carl 
Malgeruds tilläggsyrkande. 

Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic (S) Carl Malgerud (M) Annette Hemlin (FÖL) 
Staffan Larsson (C) Marcel van Luijn (M)  
Sara Kånåhols (V) Erik Arvidsson (SD)  
Marie Johansson (S)   
Marie-Helen Ståhl (S)   
Julius Winberg Sääf (S)   
Linda Hedlund (C)   
   
   
   
   

Reservation 
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Erik Arvidsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Generellt delar vi uppfattningen att vi måste skapa finansiellt utrymme för att hela 
planperioden ska kunna finansieras med god ekonomisk hushållning. Vi vill egenfinansiera 
våra investeringar.Vidare är den nuvarande ekonomiska verkligheten sådan att vi har en 
mycket osäker tid framför oss som sannolikt består över hela planperioden. Denna kommer 
att kräva framförhållning och beredskap. Besparingar och effektiviseringar tar tid att få 
genomslag för. Vi ser ett behov att redan nu se över strukturerna i skolan och våra boenden 
för att kunna vara beredda på utmaningar framöver. 

Generellt  

Det saknas idag helt i investeringsplanen åtgärder för nyligen köpta Folkan. Det saknas 
vidare helt planer för Strömgården och Soldalen vad gäller framtida planer och finansiella 
konsekvenser. Detta som ett resultat av flytten från dessa boenden till det nya Ekbacka. 
Detta gäller både investeringar och drift efter flytt. Flyttplanering i tid och kostnader är ej 
identifierade. Följande borde ha gjorts men yrkas inte:  

- Konsekvenserna och åtgärderna för Soldalen, Strömgården och Folkan ska arbetas 
in i budget och plan. Vad gäller både drift och investeringar  
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- Konsekvenser av flytt och kostnader relaterat till denna ska arbetas in i plan. 

- Att medel för att säkra gymnastik- och idrottsundervisningen tillförs. Flertalet hallar 
har otillräcklig kvalitet. Beloppet som investering ska säkerställa en säker och rimlig 
arbetsmiljö. 

Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 
 Revisorerna 
 Ekonomiavdelningen 
 Samtliga nämnder
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§ 115 Diarienummer 2022/157 003 KS 

Revidering av Styrmodell 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  revidera Styrmodell enligt förslag. 

att  upphäva befintliga Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll och Attestreglemente. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens har ett pågående arbete med att se över sina styrdokument, justera 
dessa efter behov och upphäva de som inte längre är aktuella. Kommunstyrelsen har under 
mandatperioden 2018-2022 inlett ett arbete med att sammanfoga relaterade styrdokument för 
att få en bättre översyn av vilka dokument som finns, deras innehåll och för att förtydliga för 
kommunfullmäktige, allmänheten och förvaltningarna vilka policybeslut som fattas.  

Som en del av detta arbete har ekonomiavdelningar tagit fram förslag på revideringar av 
befintlig Styrmodell. Dessa är delvis framtagna för att skapa en bättre beskrivning av hur 
förvaltningen arbetar efter kommunfullmäktiges antagna mål, för att skapa en bättre 
förståelse för kommunens budgetprocess och de begrepp som används i förvaltningens 
arbete. Den huvudsakliga förändringen har avsett att ändra styrdokumentets regler för 
målstyrning för att överensstämma med de globala målen ut Agenda 2030 som fullmäktige 
fastställt i budgetbeslut. 

Förslaget har även inkluderat relevanta delar ut befintlig Finanspolicy, Reglemente för 
internkontroll och Attestreglemente. Detta möjliggör för fullmäktige att upphäva dessa utan att 
ändra policyinriktning i någon större utsträckning. 

I samband med beslut Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv 
(RUR) beslutades att den att den skulle vara en del av styrdokument Styrmodell antagen av 
kommunfullmäktige 2018-02-19 § 47. Detta har inkluderats i detta förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 156 föreslår kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige revidera Styrmodell enligt förslag, samt; att upphäva befintliga 
Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll, Attestreglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 156. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27. 
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Förslag till Styrmodell, 2022-09-29. 

Bedömning 
Förslaget bedöms göra kommunens styrmodell mer relevant för kommunens aktuella 
arbetssätt, kommunfullmäktige antagna mål samt göra kommunens författningssamling mer 
lättöverskådlig. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Marie Johansson (S), Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
 Ekonomiavdelningen 
 Kommunikatörerna 

21



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-25  116

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 116 Diarienummer 2022/155 045 KS 

Begäran om kommunal borgen Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  utöka borgensåtagande för bolagets räkning med 160 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi AB ser ett lånebehov framöver då investeringstakten ökar samt att 
prisnivåerna ökar. Borgensutrymmet som ansöks om avser kvarvarande lånebehov utöver 
den fastställda borgen på 486 miljoner kronor. Samt det lånebehov och den 
investeringsbudget som finns i affärsplanen för 2023. Det nya borgensutrymmet blir därmed 
646 miljoner kronor.  

Borgholm Energi AB nyupplånade senast 2017 till avsaltningsverket i Sandvik. Under åren 
har sedan samtliga investeringar självfinansierats. Det stora projektet som pågår nu är 
överföringsledning Borgholm-Kårehamn vilket är en investering som inte kan 
självfinansieras. Priserna ökar också i samtliga projekt som pågår vilket gör att budgeteten 
utnyttjas i större utsträckning än tidigare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 155 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att utöka borgensåtagande för bolagets räkning med 160 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 155. 

Borgholm Energis styrelse 2022-05-25 § 42. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23. 

Bedömning 
Borgholm Energi behöver kunna finansiera den VA-utbyggnad som sker i kommunen. 
Beslutet skulle möjliggöra det. 

Dagens sammanträde 
Ordförande för kommunstyrelsen och ordförande för Borgholm Energis styrelse redogör för 
ärendet. 
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Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 
 Ekonomiavdelningen 
 Borgholm Energi 
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§ 117 Diarienummer 2022/154 045 KS 

Begäran om kommunal borgen Borgholmshem AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  borgensåtagande för bolagets räkning på 75 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholmshem AB ansöker hos kommunfullmäktige om borgensåtagande för bolagets 
räkning för att förvärva de bostadsfastigheter som Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB idag äger. Det är totalt 9 fastigheter som ska förvärvas under åren 2022-2024 enligt plan 
samt en nybyggnation av ett hyreshus i Löttorp. 

Borgholmshem AB startades under slutet av 2021 och arbete med att ta fram en affärsplan 
för det nya bolaget med en budget pågår. Det har skett en utredning med KPMG om hur 
fastigheterna ska föras över från Borgholms kommun och Borgholm Energi AB utifrån den 
värdering som skedde under hösten 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 154 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att borgensåtagande för bolagets räkning på 75 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 154. 

Borgholmshems styrelse 2022-06-01 § 14. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23. 

Bedömning 
För att Borgholmshem AB ska kunna överta den bostadsverksamhet som idag finns i både 
kommunen och Borgholm Energi AB behöver borgensutrymme och lån upptas så att 
fastighetstransaktionerna kan genomföras. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla Sara Kånåhols yrkande. 

Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 
 Ekonomiavdelningen 
 Borgholmshem AB 
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§ 118 Diarienummer 2022/168 107 KS 

Ändring av bolagsordning Borgholmshem AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna ny bolagsordning för Borgholmshem AB enligt förslag 

Ärendebeskrivning 
Borgholmshem AB behöver en extra bolagsstämma för att avsäga kravet på revision vid 
upprättande av årsredovisningen. Det föreligger enligt Kap 9, ABL inget krav för 
Borgholmshem AB att ha en revisor, det finns inte heller någon legitim anledning för 
Borgholmshem AB att bära kostnaden av en upphandlad/avtalad revisors i dagsläget. 

Förslag till ändringar i bolagsordningen kan antas av en bolagsstämma efter att 
kommunfullmäktige godkänns ändringarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20. 

Förslag till Borgholmshem AB bolagsordning, 2022-10-20. 

Bedömning 
Borgholmshem AB startades under slutet av 2021 och når idag inte upp till minst 2 av de 
gränsvärden (BFNAR 2006:11) som gäller för krav på en revision vid årsredovisningen. 
Förtydligande gällande Kap 9, ABL där det framgår följande; 

Skyldighet att ha revisor 
 1 §  Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf. 

 I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon 
revisor. 

 Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 3, bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, bolagets redovisade 
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nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 
miljoner kronor. 

I förslaget till ändrad bolagsordning har tidigare §8 Revision tagits bort samt har 
ärendenummer 10 på årsstämman utgått. 

Det finns idag inget syfte med att ha en revisor hos Borgholmshem AB, det behövs inte enligt 
Kap 9, ABL och innebär enbart extra arbete och ökade kostnader för Borgholmshem AB som 
bolag.  

Sannolikt kommer bolagsordningen ändras vid nästa bolagsstämma till att ha revisor igen då 
bolaget har personal och fastigheter. 

Konsekvensanalys 
Den konsekvens som är på kort sikt är ekonomiskt fördelaktig då kostnaden för revision kan 
undvikas. Det är en kostnad på cirka 25 000 kronor. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag till tjänsteskrivelsen förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Reservation 
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Erik Arvidsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 
 Verkställande direktör, Borgholmshem AB 
 Ekonomiavdelningen 
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§ 119 Diarienummer 2022/118 001 KS 

Översyn av den politiska organisationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 

att  godkänna nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i Borgholms 
kommuns med följande ändringar. 

att  avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen. 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala 
pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vatten-frågor. 
Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en 
djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor. 

att  det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommun-
ledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande 
fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och 
transport) inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där 
beslutanderätten delegerats utskottet. Utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda frågor relaterade till kultur 
samt fritid inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl föreligger. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordförande. 

att  nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen gällande 
gymnasieutbildningar vilka berör invånarna i kommunen flyttas från kommunstyrelsen 
till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utvecklingen gällande högskole-
utbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen ligger kvar hos 
kommunstyrelsen. 

att  kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på dagtid. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en översyn av 
ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen tillsammans med 
en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Arbetsgruppens resultat ska 
presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut. 
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Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda lämnat 
önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av tekniska frågor 
samt miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Arbetsgruppen har under 2021 mötts flera gånger och gemensamt arbetat fram ett förslag till 
ändringar i nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar. 

Socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
remissvar på arbetsgruppens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 165 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna nuvarande nämndsorganisation samt 
fullmäktigeberedningar i Borgholms kommuns med följande ändringar; att avskaffa miljö- och 
hållbarhetsberedningen; att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, 
kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vatten-
frågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en 
djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor; att det ska 
finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommunledningsförvaltningens 
tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande fastigheter, vägar, trafik, 
förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och transport) inför beslut i 
kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats utskottet; att 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda frågor relaterade till kultur samt fritid 
inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl föreligger; att kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordförande; att nuvarande ansvar för att leda och 
samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utvecklingen 
gällande högskole-utbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
ligger kvar hos kommunstyrelsen, samt; att kommunfullmäktiges sammanträden som regel 
hålls på dagtid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 165. 

Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Politisk organisation. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21 § 174. 

Utbildningsnämnden 2022-09-07 § 78. 

Socialnämnden 2022-09-08 § 99. 

Per Lublins (ÖP) kommentar till översynen av den politiska organisationen. 

Anne Oskarssons (SD) kommentar till översynen av den politiska organisationen. 
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Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delar i huvudsak arbetsgruppens bedömning som redogörs 
för nedan. Kommunstyrelsen föreslår vissa mindre justeringar. Dessa är följande: 

 Att ordet alla tas bort från femte attsatsen eftersom den inte har någon funktionalitet. 
 Att Borgholms slott inte inkluderas i kultur- och fritidsnämndens beredningsuppdrag. 

De flesta frågor som berör slottet handlar om avtalstekniska- och fastighetsfrågor. 
Med tanke på att utskottet ska bereda frågor relaterade till kultur samt fritid kommer 
utskottet bereda Borgholmsslottsfrågor när det gäller kultur och fritid. 

 Att orden och vuxenutbildningar i sjunde attsatsen flyttas till efter ordet 
högskoleutbildningar i samma attsats. Detta eftersom dessa frågor är så starkt 
förknippade med näringslivsfrågor, som i dagsläget ligger hos kommunstyrelsen. 

 Att texten Utskottets arbete ska ledas av en ordförande läggs till fjärde att-satsen. 

Kommunstyrelsen gör inga bedömningar angående eventuell ändring av tidpunkt för 
fullmäktigsammanträden. 

Nedan följer arbetsgruppens bedömning. 

Överlag fungerar nuvarande nämndsorganisation bra. Arbetsgruppen har i sin genomgång 
av nämndernas och beredningarnas ansvar och uppgifter framför allt identifierat fyra 
förhållanden som anses vara i behov av att justeras för att få en bättre politisk beredning av 
nämndernas och fullmäktiges beslut. Det skulle förenkla förvaltningen och skulle öka insynen 
i kommunens beslutsfattande. Dessa är följande: 

 Att miljö- och hållbarhetsberedningens ansvar, uppgift och syfte är oklart och till viss 
del lidande av sin roll som fullmäktigeberedning. 

 Att kommunledningsförvaltningens nya tekniska avdelning kan behöva någon form av 
direkt politisk översyn för att fördjupa den politiska styrningen och förbättra 
möjligheten till ansvarsutkrävande.  

 Att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor är svag och inte ges tillräckligt 
med utrymme. 

 Att kommunstyrelsen har ansvar för frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor 
försvårar för kommunen att se samtliga utbildningsfrågor som sammanhängande. 

Arbetsgruppen har diskuterat flera alternativ till nuvarande nämndsorganisation och 
fullmäktigeberedningar. Dessutom har formerna för kommunfullmäktiges sammanträden 
diskuterats. 

Oklara uppgifter och ansvar för miljö- och hållbarhetsberedningen 
Arbetsgruppen har särskilt fått en förfrågan från miljö- och hållbarhetsberedningen att utreda 
dess uppdrag och ansvar. Dess uppgifter och ansvar har ansetts otydliga och formatet 
fullmäktigeberedning har ansetts ineffektivt då beredningen inte har egen beslutanderätt och 
bara får bereda ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Det ska tilläggas att eftersom miljö- 
och hållbarhetsberedningen också utgör vatten gruppen finns ytterligare utrymme för 
oklarheter vad gäller beredningens syfte och uppdrag. 
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Revisorerna har dessutom under arbetsgruppens arbete kommit med en granskning av 
kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. I denna framhäver revisorerna bland annat att 
miljö- och hållbarhetsberedningens roll bör ses över. Beredningens formella uppgift anses 
också idag uppfyllas i och med kommunstyrelsens beredningsansvar har. 

Fördelar som lyfts med att ha en fullmäktigeberedning är dennas relativt fria form. Exempel 
på detta är att det tillåtit partierna att nominera ledamöter som inte sitter i en och samma 
nämnd. Avsaknaden av ett ansvar har inte setts som ett problem då beredningens särskilda 
nytta har setts som ett möjligt forum för de som anses vara särskilt intresserade av miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Om det till exempel var ett utskott så skulle bara de som sitter i den 
ansvariga nämnden kunna väljas som ledamöter.  

Arbetsgruppen har diskuterat flera lösningar, så som att ha kvar beredningen som idag; att 
göra om det till ett utskott under kommunstyrelsen som idag har ansvaret för miljö- och 
hållbarhetsfrågor; att avskaffa beredningen och ersätta dess funktion med ett råd i likhet med 
näringslivsrådet, brottsförebyggande rådet och kommunala pensionärsrådet; samt att 
avskaffa det utan att ersätta det, vilket skulle innebära att hela funktionen tas över av 
kommunstyrelsen.  

Att ha ett utskott har varit en form som diskuterats. Denna form skulle underställa gruppen 
kommunstyrelsen, men också ge den en tydligare funktion i beredningsgången och ge den 
ett större mandat att besluta i vissa frågor (om kommunstyrelsen delegerade en viss del av 
sin beslutande rätt) och ges en större möjlighet att bereda ärenden som inte nödvändigtvis 
måste avgöras i fullmäktige. Dock skulle formen begränsa antalet ledamöter, vilka som skulle 
kunna väljas till ledamöter, öka gruppens administrativa kostnader och inte vara lika 
tillåtande vad gäller inkludering av tjänstepersoner i gruppens diskussioner som ifall ett råd 
bildas. Att dela upp ansvaret för att diskutera och bereda frågorna anses inte kunna ersätta 
beredningens funktion och skulle troligen komplicera styrningen i dessa frågor. Av den 
anledningen har detta alternativ inte beretts ytterligare. 

Att bilda en helt ny nämnd har av en majoritet i arbetsgruppen åsidosatts, delvis med 
hänvisning till argumentet som lyfts nedan i diskussionen om valet mellan tekniskt utskott 
och nämnd, delvis för att brister som eventuellt finns i kommunstyrelsens ansvar inte är det 
som lyfts som problem av arbetsgruppen och inte heller förbättras med en hel ny nämnd 
enbart för dessa frågor. Frågan om att bilda en ny nämnd med ansvar för hållbarhets-, tillväxt 
och kulturfrågor har också lyfts. Dock har risken för att de andra frågorna skulle få ännu 
mindre uppmärksamhet än idag pointerats som ett starkt argument emot denna lösning, 
tillsammans med de kostnader som en nämnd innebär. 

Ett råd skulle innebära att det de områden som skulle kunna lyftas är mindre begränsade än 
för en beredning, det skulle också inte kräva samma administration som ett utskott eller en 
nämnd. Dessutom kan ett råd inkludera andra än förtroendevalda. Exempelvis har 
kommunens näringslivsråd representanter från olika branscher som medlemmar. Dessutom 
kan personer från olika nämnder tillsättas som medlemmar i rådet. På detta vis behåller 
kommunen ett diskussionsforum och en remissinstans som kan samla intresse och expertis 
för/i klimat-, miljö- och vattenfrågor. Kommunen skulle, jämfört med nu, också bli av med 
problemet att beredningens uppdrag jämfört med kommunstyrelsens uppdrag inte är tydligt. 
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Politisk styrning av den tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag ett relativt stort beredande ansvar. 
Ärendekategorier som arbetsutskottet har att bereda och som utskottet har delegerad 
beslutanderätt i omfattar personalfrågor, budgetfrågor, krisledningsfrågor, utvecklingsfrågor, 
näringslivsfrågor, tekniska frågor, representation med mera, där ibland icke specificerade 
ärenden. Arbetsutskottet ansvarar också för den generella tillsynen av de andra nämnderna, 
bolagen och förbunden. Området tekniska frågor innefattar i sin tur fastighets-, hamn-, gata 
och park-, lokalvårds-, transport- och kostfrågor.  

Arbetsgruppen har påpekat att just frågorna som berör den tekniska förvaltningen kan ses 
som särskild de övriga ansvarsområdena och att det finns ett särskilt intresse att ge 
ytterligare utrymme för att bereda dessa frågor. Medlemmarna i arbetsgruppen har också 
uttryckt en oro för att nuvarande samling ansvar på ett och samma utskott har potential att 
skapa en för stor maktkoncentration hos en liten grupp förtroendevalda. Arbetsgruppen har 
diskuterat att skapa en ny nämnd och att skapa ett nytt utskott.  

Att skapa en ny nämnd (teknisk nämnd) skulle innebära att fullmäktige skulle ges möjlighet 
att tillsätta ledamöter istället för styrelsen, vilket skulle vara fallet om utskott istället utsågs. 
Det skulle också skapa fler valbara platser i kommunen. En helt ny nämnd skulle också 
kräva en större utökning av kommunens administrativa kostnader eftersom den nya 
nämnden skulle behöva ansvara för sitt eget diarium, nämndsadministration och dataskydd, 
med mera. Även om arbetsuppgifterna skulle kunna delas mellan kommunstyrelsen och den 
nya nämnden, skulle de ökade antalet uppgifter leda till väsentligt större utgifter. Budget 
skulle behöva allokeras till nämnden för administration, arvoden och ersättningar. Antalet 
tjänster som förvaltningen tror att en ny nämnd kan behöva beräknas till mellan 0,75 och 2 
heltidstjänster, vilket är cirka 400 000 kronor till 1 200 000 kronor per år, det skulle också 
innebära cirka 150 000 kronor till 250 000 kronor i sammanträdeskostnader. Till detta är ett 
utskott under nämnden inräknat. 

Ett nytt utskott skulle kunna skapas. Detta skulle utöka antalet styrelseledamöter och 
ersättare som skulle inkluderas i beredningsprocessens tidiga skeden. Denna skulle också 
kunna delegeras beslutanderätt i frågor som nu ligger hos styrelsen eller ett av de andra 
utskotten. Detta kan vara mer intressant om man önskar samla en grupp olika frågor, så som 
trafik frågor och infrastrukturfrågor under ett och samma utskott. Förslaget som diskuteras att 
införa ett tekniskt utskott faller under denna kategori. Antalet tjänster som förvaltningen tror 
att ett nytt utskott kan behöva beräknas till mellan 0,25 och 0,67 heltidstjänster, vilket är cirka 
147 000 kronor till 392 000 kronor per år, det skulle också innebära cirka 25 000 kronor i 
sammanträdeskostnader. Detta räknar med tre ledamöter och inte med om någon av 
utskottsledamöterna är arvoderade på ett sådant sätt så att det exkluderar 
sammanträdesersättning. 

Arbetsgruppen har gjort flera jämförelser med andra kommuner, i närområdet och bland 
liknade kommuner (tolkat som Sveriges kommuner och regioners klassificering C9 
Landsbygdskommun med besöksnäring). Lösningen för tekniska frågor har sett olika ut och 
arbetsgruppen har inte lutat sitt förslag på andra kommuners organisatoriska lösningar. 

Även om en konsensus inte funnits så har flest antal medlemmar i arbetsgruppen ställt sig 
bakom förslaget att skapa ett nytt utskott som huvudförslag. Detta med hänvisning till att 
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kostnaderna som är förknippade med en nämnd och de samverkansvinster med att samla 
beredningen av frågor av med strategisk karaktär, det vill säga frågor som direkt påverkar 
alla nämnder verksamhet, så som fastighetsfrågor, personalfrågor och lokalvårdsfrågor 
under en och samma nämnd (kommunstyrelsen). 

Det nya utskottet, om fullmäktige anser att kommunen ska införa ett sådant, föreslås precis 
som kultur- och fritidsutskottet att ledas av en ordförande. De frågor som föreslås 
överlämnas från kommunstyrelsens arbetsutskott är fastighets-, hamn-, gata och park-, 
lokalvårds-, transport- och kostfrågor och rollen som trafiknämnd. Detta innebär att det nya 
utskottet skulle få i uppgift att anta lokala trafikföreskrifter på kommunens vägnar. 

Politisk styrning av kultur- och fritidsfrågor 
Arbetsgruppen anser att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor behöver stärkas. 
Gruppen har lyft att kulturfrågorna får för lite uppmärksamhet och att kultur- och 
fritidsutskottet har ett otydligt uppdrag. Dessutom anser gruppen att det finns en tendens att 
ärenden som borde beredas av kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott inte ges den 
möjligheten. 

En genomlysning om hur närliggande och liknande kommuner organiserar den politiska 
styrningen av kultur- och fritidsfrågor har genomförts. Precis som med de tekniska frågorna 
har arbetsgruppen också sett till kostnaderna för att skapa en ny nämnd. Arbetsgruppen har 
också sett till varför den tidigare kultur- och fritidsnämnden upphävdes. 

Kultur- och fritidsnämnden lades ner var på grund av att det i början av 2010-talet vid flera 
tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden var en liten nämnd med få 
beslutsärenden. Nämnden hade vid ett flertal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in på grund 
av för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och biblioteksverksamheten, från och med 
2013, inte var en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar blev nämndens budget- och 
ansvarsområde än mindre. 

Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner nämnden 2012-11-26 § 194. En av 
arbetsgruppens medlemmar som var med på den tiden anser att kulturfrågor fått mer 
uppmärksamhet sedan de inte inkluderats i samma nämnd som ansvarar för biblioteken, då 
dessa frågor lätt dominerade nämndens arbete. En tjänsteperson som arbetat nära både 
nämnden och utskottet har framfört att kultur- och fritidsfrågor fått ett större genomslag 
sedan de blev en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Gruppen har särskilt diskuterat alternativ till och aspekter av nuvarande politisk styrning. 
Dessa är att göra om utskottet till en nämnd, att behålla det som ett utskott men med i 
kommunstyrelsens reglemente tydligare befogenhet att bereda kultur- och fritidsrelaterade 
ärenden samt att göra om rollen som sammankallande för kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott till ordförande för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Till följd av 
kostnaden med att skapa en ny nämnd och erfarenheten från tidigare nämnd ställer sig 
arbetsgruppen bakom att fortsatt ha kvar kultur- och fritidsutskottet under kommunstyrelsen. 
Vissa av gruppens ledamöter har stått bakom att bilda en ny nämnd. Dock anser gruppen att 
kommunstyrelsens reglemente tydligare kan beskriva kultur- och fritidsutskottets roll i 
beredningsprocessen, exempelvis genom att förtydliga att ärenden rörande Borgholms slott 
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ska beredas av kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsens reglemente bör också 
förtydliga utskottets ansvar att bereda just fritidsfrågor. 

Arbetsgruppen anser att utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

Ansvaret för utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och 
vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
Arbetsgruppen har sett över och diskuterat möjligheten att flytta kommunstyrelsens ansvar 
för vad som i kommunstyrelsens reglemente kallas ledning och samordning av utvecklingen 
gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar […] vilka berör invånarna i kommunen. 

Kommunstyrelsens ansvar i gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor handlar i dagsläget 
framför allt om att: bereda ekonomiska frågor; bevaka Kalmarsunds gymnasieförbunds 
verksamhet; föra dialog med gymnasieförbundet samt bereda frågor angående ämnen inom 
vuxenutbildningens ramar. 

Att ha kvar frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor hos kommunstyrelsen kan göra 
det enklare att bereda budgetrelaterade frågor inom området jämfört med alternativet. Detta 
eftersom kommunstyrelsen har ett ansvar att bereda alla ekonomiska ärendet som ska 
avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det innebär dock att även om ansvaret 
flyttas, så kommer inte kommunstyrelsen att exkluderas från en sådan process. 

Om kommunstyrelsen behåller det fulla ansvaret behåller man också de sporadiska 
administrativa uppgifter som ansvaret innebär. Utbildningsnämndens verksamheter har i 
dagsläget flera kontinuerliga kontakter med kommunalförbundet Kalmar gymnasieförbund 
och dess skolor, framför allt i samband med övergången mellan grundskola och 
gymnasieskola. Att flytta ansvaret skulle troligen inte påverka verksamheterna särskilt 
mycket, men förtydliga ansvaret för förtroendevalda, föräldrar, barn och andra myndigheter. 
Arbetsgruppen har inte utrett ifall det skulle finnas några andra vinster med att flytta 
ansvaret, men tänkbara områden som skulle kunna förbättras är eventuellt 
resultatuppföljningen då expertisen på områdena skola och utbildning i dag finns i 
utbildningsförvaltningen och inte kommunledningsförvaltningen. 

Arbetsgruppen föreslår med hänvisning till de ovanstående att ansvaret för att leda och 
samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör 
invånarna i kommunen ska överlämnas till utbildningsnämnden. Arbetsgruppen föreslår 
också att kommunstyrelsens behåller ansvaret för att leda och samordna kommunens 
utveckling högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Marie Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till fjärde attsats 
ändras så att orden ett utskott underställt kommunstyrelsen ändras till en nämnd samt styrka 
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texten inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten 
delegerats utskottet.  

Marcel van Luijn (M) yrkar att miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar läggs 
under miljö- och byggnadsnämndens ansvar. 

Carl Malgerud (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till fjärde attsats ändras 
så att orden ett utskott underställt kommunstyrelsen ändras till en nämnd samt styrka texten 
inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats 
utskottet; att miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar läggs under miljö- och 
byggnadsnämndens ansvar, samt; att tekniska utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

Annette Hemlin (FÖL) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till fjärde attsats 
ändras så att orden ett utskott underställt kommunstyrelsen ändras till en nämnd samt styrka 
texten inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten 
delegerats utskottet; att miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar läggs under 
miljö- och byggnadsnämndens ansvar; att tekniska utskottets arbete ska ledas av en 
ordförande, samt; att avslå åttonde attsatsen att kommunfullmäktiges sammanträden som 
regel hålls på dagtid. 

Ordförande inkluderar Carl Malgeruds förslag om att tekniska utskottets arbete ska ledas av 
en ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Carl Malgeruds 
tillägg. 

Omröstning begärs avseende Erik Arvidssons med fleras ändringsyrkande om att 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till fjärde attsats ändras så att orden ett utskott 
underställt kommunstyrelsen ändras till en nämnd samt styrka texten inför beslut i 
kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats utskottet. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut rösta ja och de som stödjer Erik Arvidssons med fleras ändringsyrkande 
röstar nej. 

Vid omröstning avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. 0 avstår från att rösta. Därmed bifalls 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Carl Malgeruds tillägg. 
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Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic (S) Carl Malgerud (M)  
Staffan Larsson (C) Marcel van Luijn (M)  
Sara Kånåhols (V) Annette Hemlin (FÖL)  
Marie Johansson (S) Erik Arvidsson (SD)  
Julius Winberg Sääf (S)   
Marie-Helene Ståhl (S)   
Linda Hedlund (C)   
   
   
   
   

Reservation 
Erik Arvidsson (SD), Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 
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§ 120 Diarienummer 2019/160 254 KS 

Annläggningsarrende för sopsug till särskilt boende 
särskilt boende Ekbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  godkänna arrende på 50 år för sophanteringsstation till fördel för Borgholms 11:68 
särskilt boende Ekbacka.  

Ärendebeskrivning 
Vid byggnationen av det nya särskilda boendet på Ekbacka behöver entreprenör bygga en 
sophanteringsstation utanför den fastighet som bildads för boendet. För att lösa tillgången till 
marken har kommunen och entreprenör tecknat ett anläggningsarrende på 50 år.  

Ett servitut kommer även att tecknas för att säkra framkomsten till stationen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 166 förslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna arrende på 50 år för sophanteringsstation till fördel för 
Borgholms 11:68 särskilt boende Ekbacka. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 166. 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-07. 

Anläggningsarrende mellan Borgholms kommun och BJC gläntan AB. 

Konsekvensanalys 
Utan detta arrende kommer inte marken garanteras till särskilt boende och sophanteringen 
för byggnaden kommer då inte att kunna lösas.  

Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 
 Mark- och exploatering  
 Fastighetsavdelningen  

37



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-25  121

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 121 Diarienummer 2022/163 805 KS 

Föreningsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska 
läget: Extra föreningsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  avsätta 400 000 kronor ur kommunstyrelsens budget (1010) för ett extra 
föreningsbidrag till föreningar med föreningsägda samlingslokaler samt lokaler för 
barn- och ungdomsverksamhet. 

att  ge kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i uppdrag att fördela medlen. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att ordna en föreningsträff med energirådgivning. 

Ärendebeskrivning 
På grund av de ökade kostnaderna för föreningar som äger sina egna lokaler, till följd av de 
ökade elektricitetspriserna, lyfts frågan om att öka kommunens stöd till dessa föreningar. 

Föreningar som omfattas i diskussionerna är ideella föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet samt föreningar med föreningsägda samlingslokaler. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 163 föreslår kommunstyrelsen att avsätta 
200 000 kronor ur kommunstyrelsens budget (1010) för ett extra föreningsbidrag till 
föreningar med föreningsägda samlingslokaler samt lokaler för barn- och 
ungdomsverksamhet, samt; att ge kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i uppdrag att 
fördela medlen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 163. 

Bedömning 
Med hänvisning till de ökade kostnaderna, att prognosen för kommunens ekonomiska 
resultat och den allmännyttiga nyttiga verksamhet som många av kommunens ideella 
föreningar erbjuder är det viktigt att kommunen gör det som är möjligt för att stödja dessa 
verksamheter. 
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Konsekvensanalys 
Förslaget infattar att öka utgifterna för föreningsbidrag med 200 000 kronor. Förslaget 
bedöms gynna barn och unga då det ökar chansen för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet att fortsatt vara verksamma under hösten/vintern. 

Beslutet om bidrag på 400 000 kronor istället för 200 000 kronor anses få större effekt. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut med följande ändring:  

 Att beloppet i första attsatsen justeras från 200 000 kronor till 400 000 kronor. 
 Att ge kommunchefen i uppdrag att ordna en föreningsträff med energirådgivning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Sara Kånåhols och 
Annette Hemlins ändringsyrkande. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
 Kommunchefen 
 Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
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§ 122 Diarienummer 2021/137 006 KS 

Fastställande av återstående sammanträdesdatum och 
tider 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  fastställa återstående sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2022 i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 § 140. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 140 beslutade 2022 års sammanträdesdatum. Den nya 
kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdesdatumen för återstoden av 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 140.
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§ 123 Diarienummer 2022/147 189 KS 

För kännedom: Utrymning av kärnberedskapszon norra 
Öland 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  lägga kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nya beredskapszoner runt kärnkraftverk ställer nya lagstadgade krav på kommuner från 1 
juli 2022. Eftersom norra delen av Borgholms kommun ingår i Oskarshamns kärnkraftverks 
(OKG:s) yttre beredskapszon krävs att det finns planering för utrymning av den zonen. Vid 
en eventuell utrymning behövs en utrymningsplats dit människor med särskilda behov kan 
vända sig. En plan för utrymningsplatsen ska finnas på plats senast 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 168 beslutade att Slottsskolan i Borgholm är 
utrymningsplats om behov av utrymning uppstår, i första hand på grund av kärnenergiolycka, 
samt; att en plan för hur utrymningsplatsen startas upp och fungerar tas fram och planen ska 
kontinuerligt hållas uppdaterad. 

Beslutet har lämnats till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 168. 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-05. 

Mall Plan för utrymningsplats.
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§ 124 Diarienummer 2022/10 002 KS 

Meddelande och delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna 
meddelanden till handlingarna (dokument har bifogats protokollet nedan). 

Ärendebeskrivning 
Fattade beslut där beslutanderätten delegerats från kommunstyrelsen ska redovisar för 
kommunstyrelsen. Även inkomna meddelanden, som inte är tillhörande pågående ärenden 
ska kontinuerligt meddelas kommunstyrelsen.
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.1428 I Officiell förfrågan om stödinsatser - Ukraina 
(förfrågan till kommunens VA-organisation)

Jonatan Wassberg

2022-08-22 Svenskt vatten

      KS meddelande FÖRFRÅGAN

2022.1439 I Skrivelse om cykelled utmed stenkusten 
Kustvägen är 3,5 meter bred. Norr om 
Alvedsjöbodar har IPOnlys grävningar plus en 
ökad bilism med många möten gjort att vägen 
blivit betydligt bredare. När man nu bestämt att 
belägga vägen kommer den att återställas till 3,5 
meter. Med den intensiva biltrafik som pågår 
under sommarmånaderna är den direkt olämplig 
för cykling. Eftersom man från Borgholms 
kommuns och Länsstyrelsens sida inte tycker sig 
ha anledning att göra något åt trafiksäkerheten 
vad gäller bilar och husbilar så blir det enda 
rimliga att förbjuda eller starkt avråda från cykling 
längs kustvägen under tiden 1 juli - 20 augusti. 
Vad säger trafikverket? Kommunen har fått 
denna som kopia 

Magdalena Widell

2022-08-23 Kim Teleman

KS 2022/17-311 KS meddelande SKRIVELSE

Trafikfrågor 2022

2022.1449 I Beslut om av avsluta ärende om överklagan av 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-
15 § 70 med hänvisning till att överklagan kommit 
in för sent

Jonatan Wassberg

2022-08-25 Sjöblom Karolina

KS 2020/209-514 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Upphandling av parkeringsbevakning

2022.1492 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
3618-21 med flera Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/187-109 KS meddelande DOM

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-10-20

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2022-08-17 - 2022-10-20

Riktning: Inkomna

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Motion (Per Lublin ÖP) Uppdra socialnämnden 
överväga och ges möjlighet att införskaffa ny 
teknik för trygghetslarm

2022.1493 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4793-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-29 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/193-109 KS meddelande DOM

Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och 
uppförande av trygghetsboende på f d 
Solkattentomten i Borgholm

2022.1494 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4796-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-29 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/212-024 KS meddelande DOM

Översyn av arvodesreglemente

2022.1495 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4795-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-29 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/32-109 KS meddelande DOM

Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis 
trygghetslarm

2022.1496 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4792-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-29 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/160-254 KS meddelande DOM

Markanvisning och hyreskontrakt särskilt boende 
Ekbacka Borgholms kommun 

2022.1497 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4789-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2018/218-116 KS meddelande DOM

Politiska uppdrag 2019-2022;  val till nämnder 
och styrelser

2022.1498 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4790-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/9-002 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2020

2022.1499 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
5866-20 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201-006 KS meddelande DOM

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

2022.1500 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
2987-21 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

Sidan  2 av 5
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Ärendemening

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2021/81-041 KS meddelande DOM

Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-
2025; delårsrapport samt årsredovisning

2022.1501 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
1555-22 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2022/46-630 KS meddelande DOM

Undervisningslokaler i Gärdslösa

2022.1502 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4423-21 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2021/150-003 KS meddelande DOM

Reglemente för partistöd

2022.1503 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4137-21 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2021/163-109 KS meddelande DOM

Motion (Carl Malgerud M
Björn Andreen M) - Utveckling Kunskapsskolan

2022.1504 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
4610-21 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2022/9-002 KS meddelande DOM

Delegation KSO

2022.1505 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
3624-21 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/98-311 KS meddelande DOM

Utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla

2022.1506 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
2805-22 Slutligt beslut 2022-08-25

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2022/46-630 KS meddelande DOM

Undervisningslokaler i Gärdslösa

2022.1507 I Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål nummer 
2392-22 Slutligt beslut 2022-08-26

Jacob Petersson

2022-08-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201-006 KS meddelande DOM

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

2022.1600 I styrelseprotokollet från kommunförbundets 
styrelsemöte den 22 juni 2022

Magdalena Widell

2022-09-05 Kommunförbundet Kalmar län
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Ärendemening

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.1613 I kommunförbundets delårsrapport för kännedom. 
Ekonomisk avstämning maj 2022

Magdalena Widell

2022-09-07 Kommunförbundet

      KS meddelande RAPPORT

2022.1646 I Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom 
den statliga förvaltningen

Magdalena Widell

2022-09-09 Finansdepartementet 

      KS meddelande

2022.1648 I Aktivitetsrapport ungas uppväxt 2020-2022 Magdalena Widell

2022-09-09 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande RAPPORT

2022.1663 I Kommunassurans bedömning - baserad på de 
handlingar vi har tagit del av i ärendet - är att det 
inte föreligger skadeståndsskyldighet för 
Borgholms kommun gentemot kravställaren. 
Borgholms kommun har inte åsidosatt sina 
åligganden eller orsakat skada genom 
vårdslöshet. 
Eftersom det i rättslig mening inte föreligger 
skadeståndsskyldighet för kommunen saknas det 
- med hänsyn till den kommunala 
likabehandlingsprincipen - möjlighet att 
kompensera den skadelidande för det inträffade. 
Rekommendation 
Kommunassurans rekommenderar Borgholms 
kommun att mot ovanstående bakgrund gentemot 
kravställaren strida att det föreligger 
skadeståndsskyldighet för kommunen för de 
rapporterade skadorna.

Magdalena Widell

2022-09-14 Kommunassurans Syd 

KS 2022/137-060 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Skadeståndsanspråk personskada vid badplatsen 
i Stora Rör.

2022.1665 I Protokoll från hjälpmedelsnämnden 20220901 Magdalena Widell

2022-09-14 hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.1755 I Protokoll överförmyndarnämnd 15 september 
2022

Magdalena Widell

2022-09-28 Kalmar sundsöverförmyndarnämnd 

      KS meddelande PROTOKOLL
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2022.1761 I Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till 
kommunfullmäktige i Borgholms kommun

Magdalena Widell

2022-09-28 Länsstyrelsen i Kalmar län 

KS 2021/113-111 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Allmänna val 2022

2022.1770 I Trafikverkets beslut om riksintresseanspråk för
kommunikationer (trafikslagens anläggningar).

Magdalena Widell

2022-09-29 Trafikverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2022.1799 I Tackbrev från Ray Nkonyeni municipality in 
KwaZulu Natal South Africa 

Magdalena Widell

2022-09-30

      KS meddelande SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM

2022.1801 I Informationsbrev ang enkät minoritetspolitiken Jonatan Wassberg

2022-09-30 Länsstyrelsen i Stockholms län

      KS meddelande

2022.1867 I Kallelse till extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022

Magdalena Widell

2022-10-10 Kommunassurans

      KS meddelande KALLELSE

2022.1870 I Underrättelse målet gäller domvila. Bifogade 
handlingar är mail från Torps by 
samfällighetsförening 

Magdalena Widell

2022-10-10 Göta hovrätt 

KS 2020/75-423 KS meddelande UNDERRÄTTELSE

Överlåtelse Böda-Torp 2:20
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Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas

2022-10-25

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.709 Borgholms kommun - ingen erinran om ansökan om 
offentliga tillsställningar lördagar 2022-05-07-2022-
12-31

Jens Odevall §19/2022

2022-05-03 Jens Odevall

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 KC

Magdalena Widell

2022.1339 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Viktoriagatan, Åkerhagsvägen, 
Köpmangatan,
Hamnvägen, Villagatan och Norra Långgatan, 
Borgholm;
beslutade den 8 juli 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På Viktoriagatan, Åkerhagsvägen, 
Köpmangatan, Hamnvägen, Villagatan och
Norra Långgatan i Borgholm får inte fordon föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 12 juli - 14 juli.
3 § Förbudet gäller genomfart.
4 § Motordrivna fordon får trots förbudet föras på 
vägen om det behövs för
transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer 
till eller från adress vid
vägen samt utryckningsfordon.
5 § Förbudet gäller även parkering eller uppställning 
av bilar på/längs gatorna.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 juli 2022 
klockan 08:00 och upphör att gälla den 14 juli
2022 klockan 18:00.

Helene Wertwein Haavikko 
§14/2022

2022-07-08 Föreskrift 2022:32 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Helene Wertwein Haavikko

2022.1399 Kristna Värdepartiet- Ingen erinran över ansökan om 
valtält 2022-08-08 kl. 18.00-20.00
2022-08-09 kl. 09.00-16.00

Lars Gunnar Fagerberg 
§4/2022

2022-08-03 Lars Gunnar Fagerberg
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KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats FHTC

Linda Hedlund

2022.1405 Vänsterpartiet - Ingen erinran om ansökan valtält på 
torget i Borgholm 
2022-08-20--2022-09-10 

Lars Gunnar Fagerberg 
§3/2022

2022-08-09 Lars Gunnar Fagerberg

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats FHTC

Linda Hedlund

2022.1407 Fothälsan Borgholm- Ingen erinran om gatupratare 
vid husvägg vid ingång, Storgatan 17, Borgholm 
2022-08-15-2023-08-14

Lars Gunnar Fagerberg 
§2/2022

2022-08-10 Lars Gunnar Fagerberg

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats FHTC

Linda Hedlund

2022.1412 ÖLANDS VATTENRÅD- Ingen erinran över 
manifestation för Östersjön med höstbål, hamnarna i 
Böda och Stora Rör 2022-08-27

Lars Gunnar Fagerberg 
§1/2022

2022-08-11 Lars Gunnar Fagerberg

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats FHTC

Linda Hedlund

2022.1422 Delegationsbeslut-Jag har idag med stöd av 
delegation punkt A1 beslutat
att  sponsra Tilda Karlsson med 4000 kr till hennes 
deltagande i nordiska mästerskapet i styrkelyft 2022. 

Kostnaden tas från kommunstyrelsens budget för 
projekt och bidrag 1010 1300

Ilko Corkovic §11/2022

2022-08-16 Ilko Corkovic

KS 2022/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

2022.1427 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Ängsgatan och Björkvägen, 
Borgholm;Borgholms kommun föreskriver med stöd 
av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På Ängsgatan och Björkvägen i Borgholm ( 
Ängsgatan mellan Norra Infarten
och Björkvägen, samt ca 15 m av Björkvägens 
nordvästra del ) får inte fordon
föras.
2 § Förbudet gäller genomfart.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 augusti 2022 
och upphör att gälla den 31 oktober 2022

Helene Wertwein Haavikko 
§13/2022

2022-08-19 0885 2022:34 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Magdalena Widell
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2022.1456 KD- Ingen erinran över ansökan om allmän 
sammankomst; på torget i Borgholm 2022-08-27, 
2022-09-03, 2022-09-10. För del av ansökan i 
Löttorp hänvisar kommunledningskontoret till 
fastighetsägaren 

Anders Magnusson 
§50/2022

2022-08-26 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1457 Yttrande över ansökan om begagnande av 
allmänplats mark; Kristdemokraterna Affischering, 
Torget Borgholm den norr om Storgatan.,Borgholm, 
Borgholm, 2022-08-16 12:00 -- 2022-09-12 18:00.

Anders Magnusson 
§51/2022

2022-08-26 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1487 Ölands skördefest- Ingen erinran över ansökan från 
Ölands skördefest om invigning av skördefesten i 
Rälla 2022-09-29

Anders Magnusson §

2022-08-30 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Linda Hedlund

2022.1545 Delegationsbeslut- Upphörande av eldninsförbud 
från och med 2022-09-02 12:00 

Jens Odevall §18/2022

2022-09-01 Jens Odevall

KS 2022/2-002 Delegation kommunchef KC

Jens Odevall

2022.1549 TRV 2022/93164 - ingen erinran mot bred last 2022-
09-14 

Magdalena Widell §1/2022

2022-09-01 Magdalena Widell

KS 2022/18-002 Transportdispenser 2022 F-SEKR

Magdalena Widell

2022.1550 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Per Lindströms väg, Borgholm;
beslutade den 31 augusti 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På Per Lindströms väg i Borgholm ( från Norra 
Infarten och ca 50 meter
söderut enligt kartbilaga ) får inte fordon föras.
2 § Förbudet gäller genomfart.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 september 
2022 klockan 06:00 och upphör att gälla
den 30 september 2022 klockan 23:00.

Helene Wertwein Haavikko §

2022-09-01 0885 2022:35 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Magdalena Widell
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2022.1562 Borgholm Energi AB - ingen erinran om ansökan 
2022-09-16, kl 12.00--2022-09-17,

Anders Magnusson 
§52/2022

2022-09-01 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Anders Magnusson

2022.1619 Trafikanordningsplan tillstånd- VA-utbyggnad 
Borgholm-Kårehamn GC - GC2010-Björkvägen.

Julia Hallstensson §6/2022

2022-09-07 20220027/NCC Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1620 Grävtillstånd-Grävning sker på grönytan i änden på 
Klockslätten 11 2022-11-30-2022-09-05

Alexander Sundstedt 
§4/2022

2022-09-01 20220050/BEAB Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1621 Grävtillstånd-Grävning sker på Sibirienvägen 7 2022
-09-05-2022-11-30

Alexander Sundstedt 
§5/2022

2022-09-01 20220049/BEAB Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1622 Grävtillstånd- Grävning sker på Januarivägen 7 2022
-09-05-2022-11-30

Alexander Sundstedt 
§6/2022

2022-09-01 20220048/BEAB Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1623 Grävtillstånd-Grävning sker på Horvastigen 5 2022-
09-05-2022-11-30 

Alexander Sundstedt 
§7/2022

2022-09-01 20220047/BEAB Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1625 Grävtillstånd-Grävning sker på Solbergamarken 
bredvid pumpstation 3 2022-07-13-2022-07-15

Julia Hallstensson §8/2022

2022-08-17 20220043/BEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1626 Grävtillstånd- Grävning sker på Hammarvägen 6, 
Karl Olofsgatan 19, Kvarngatan 40, Sandgatan 74, 
Styrmansgatan 5 2022-07-25-2022-12-31

Julia Hallstensson §9/2022

2022-07-18 20220041/PEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1627 Grävtillstånd-Kommunägd markyta vid vändplats i 
anslutning till
Fornanders väg 1-5. Schakt skall inte utföras på 
Algurens
väg 2022-07-04-2022-07-29

Julia Hallstensson §10/2022
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2022-07-08 20220038/IP-Only Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1628 Grävtillstånd- Grävning avser schakt på fastigheten 
Böda-Torp 4:14 2022-07-04-2022-08-05

Julia Hallstensson §11/2022

2022-07-08 20220039/IP- Only Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1629 Trafikanordningsplan- rörande grävarbete  Optisk 
fiberkabel Ängsgatan 2022-08-08-2022-11-30

Julia Hallstensson §12/2022

2022-07-08 20220025/Kabelservice Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1630 Grävtillstånd-arbete på befintlig kanalisation, 
oplanerade gropar kan
förekomma om det visar sig att kanalisationen är 
skadad 2022-08-08-2022-11-30

Julia Hallstensson §13/2022

2022-07-08 20220040/Mark och Kabelservice I Kalmar AB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1631 Trafikanordningsplan tillstånd- 2022-07-04-2022-08-
05

Julia Hallstensson §14/2022

2022-07-08 20220026/Sturessons Lots & Alltjänst AB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1633 Grävtillstånd- Grävning sker på Köpmangatan 1 
2022-06-06-2022-07-31

Julia Hallstensson §15/2022

2022-06-21 20220026/IP-Only Produktion AB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1635 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning 30 km/tim på Norra Infarten, 
Norra vägen
och Sune Danielssons gata, Borgholm;
beslutade den 7 september 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 15 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
På Norra Infarten, Norra vägen och Sune 
Danielssons gata i Borgholm ( från
Ängsgatan-rondellen-Sune Danielssons gata ) får 
fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 september 
2022 och upphör att gälla den 31 december
2022.

Helene Wertwein Haavikko 
§15/2022

2022-09-07 0885 2022:37 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H
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Magdalena Widell

2022.1636 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Ängsgatan och Norra Infarten, 
Borgholm;
beslutade den 7 september 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
I korsningen mellan Ängsgatan och Norra Infarten i 
Borgholm får endast fordon
föras i östlig färdriktning.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 september 
2022 och upphör att gälla den 31 december
2022.

Helene Wertwein Haavikko 
§16/2022

2022-09-07 0885 2022:36 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Magdalena Widell

2022.1656 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
Begränsad
framkomlighet och avstängning av gator;
beslutade den 13 september 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 1 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Tidvis begränsad framkomlighet och kortare 
avstängningar vid
grävningsarbeten på Sikgatan, Gäddstigen, 
Köpingevägen samt GC-väg enligt
kartbilaga.
2 § Vid grävning i gata leds trafiken om via skyltning 
på plats.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 september 
2022 och upphör att gälla den 28 oktober
2022

Helene Wertwein Haavikko 
§17/2022

2022-09-13 0885 2022:39 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Magdalena Widell
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2022.1657 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Storgatan och Östra Kyrkogatan, 
Borgholm;
beslutade den 12 september 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På Storgatan och Östra Kyrkogatan i Borgholm ( 
mellan Tullgatan- Slottsgatan
och Norra Långgatan-Södra Långgatan ) får fordon 
inte föras.
2 § Förbudet gäller genomfart.
3 § Motordrivna fordon får trots förbudet föras på 
vägen om det behövs för
transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer 
till eller från adress vid
vägen, varuleveranser till eller från butiker eller 
motsvarande vid vägen samt för
blåljusfordon.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 september 
2022 klockan 08:00 och upphör att gälla
den 3 oktober 2022 klockan 08:00

Helene Wertwein Haavikko 
§18/2022

2022-09-13 0885 2022 38 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Magdalena Widell

2022.1666 Tack och bock- Ansökan tillstyrks 2022-09-28-2022-
10-02 placering enligt  måtten 21*10  som ej får 
överträdas  

Anders Magnusson 
§53/2022

2022-09-14 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.1669 Ölands skördefest- tillstyrkt ansökan för tiden 2022-
09-26--2022-10-02, inkl. för- och efterberedelser.

Anders Magnusson 
§54/2022

2022-09-16 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Magdalena Widell

2022.1737 Göteborgs fyrverkerifabriken - ansökan tillstyrks för 
pyroteknik i samband med skördefesten  2022-10-
01, kl 20.30-22.00, skjuttid kl 21.00

Anders Magnusson 
§55/2022

2022-09-21 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Anders Magnusson

2022.1738 Totalförsvar Öland- Ingen erinran mot ansökan 2022
-09-30--2022-10-02

Anders Magnusson 
§56/2022

2022-09-21 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Anders Magnusson
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2022.1744 Borgholms kommuns komplettering till yttrande 
daterat 2022-06-03-Borgholms kommun avstyrker 
förslaget.
Konsekvenserna är omöjliga att bedöma. Risken är 
stor att inrättandet av Natura 2000 – områden är 
kraftigt begränsande för utveckling av den östra 
sidan av Borgholms kommun.

Anders Magnusson 
§57/2022

2022-09-27 Anders Magnusson

KS 2022/119-265 Förslag till nya SPA-områden (Natura 2000-områden 
enligt fågeldirektivet)

TC

Anders Magnusson

2022.1746 NCC--  Tillstyrk ansökan Byggställning 2022-10-01 --
2022-10-31

Anders Magnusson 
§58/2022

2022-09-21 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.1756 Yttrande- ingen erinran över ansökan om 
hastighetsbegräsning på väg 925

Jens Odevall §20/2022

2022-09-28 Jens Odevall

KS 2022/17-311 Trafikfrågor 2022 KC

Magdalena Widell

2022.1762 Hotell Borgholm--  Tillstyrk ansökan Byggställning 
Ansökan avstyrks för perioden 2022-09-23-2022-10-
02.
Ansökan tillstyrks för perioden 2022-10-03 -2022-12-
01. 

Anders Magnusson 
§59/2022

2022-09-28 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1797 Sandå Sverige AB-  Tillstyrk ansökan Byggställning 
2022-10-03 07:00 --2022-10-30 16:00 

Anders Magnusson 
§60/2022

2022-09-30 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1807 Grävtillstånd- Grävning sker på Åkerhagsvägen 1 
2022-10-03-2023-09-29

Julia Hallstensson §16/2022

2022-10-04 20220051/BEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1808 Grävtillstånd- Grävning sker på Malmsborgsgatan12 
2022-09-20-2022-12-31

Julia Hallstensson §17/2022

2022-10-04 20220053/PEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1810 Grävtillstånd-Grävning sker på Hammarvägen 1 
2022-10-03-2022-12-30

Julia Hallstensson §19/2022

Sidan  8 av 12

55



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022-10-04 20220054/BEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1813 Grävtillstånd- Grävning sker på Knisa 3:3 2022-04-
18-2022-07-29

Julia Hallstensson §20/2022

2022-10-04 20220018/BRS Networks Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1814 Grävtillstånd- Grävning sker på Per Lindströms väg 
2022-05-10-2022-05-10 

Julia Hallstensson §21/2022

2022-10-04 20220023/BEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1815 Trafikanordningsplan tillstånd 2022-06-07-2022-07-
08

Julia Hallstensson §22/2022

2022-10-04 20220020/Sturessons lots & alltjänst AB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1816 Grävtillstånd-Grävning sker på Badhusgatan 19 
2022-06-07-2022-07-08 

Julia Hallstensson §23/2022

2022-10-04 20220032/Sturessons Lots & Alltjänst AB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1817 Trafikanordningsplan- tillstånd  VA-utbyggnad 
Borgholm-Kårehamn 2022-08-29-2022-12-31 

Julia Hallstensson §24/2022

2022-10-04 20220027/NCC Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1818 Skyltplan-  VA-utbyggnad Borgholm-Kårehamn 2022
-08-29-2022-12-31 

Julia Hallstensson §25/2022

2022-10-04 20220027/NCC Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.1832 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot trafik
med fordon på Sjöstugevägen, Borgholm; 0885 
2021 52

Helene Wertwein Haavikko 
§19/2022

2021-10-25 Helene Wertwein Haavikko

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
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2022.1835 Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 2 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Storgatan i Borgholm ( mellan Tullgatan och 
Hamnvägen ) ska vara gågata.
2 § På gågatan får fordon endast föras för 
räddningstjänst, blåljus, transporter
av rörelsehindrade och sjuka till och från adresser 
längs vägen,
service-reparations-underhålls-byggnadsarbete eller 
liknande. Cyklar ska ledas,
men gäller inte postens cykelbud.

Helene Wertwein Haavikko 
§20/2022

2022-03-25 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko

2022.1858 Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 15 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
På Norra Infarten i Borgholm ( enligt kartbilaga ) får 
fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2022 och 
upphör att gälla den 11 juli 2022 klockan
23:00.

Helene Wertwein Haavikko 
§21/2022

2022-05-24 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko

2022.1859 Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På Viktoriagatan, Åkerhagsvägen, 
Köpmangatan, Hamnvägen, Villagatan och
Norra Långgatan i Borgholm får inte fordon föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 12 juli - 14 juli.
3 § Förbudet gäller genomfart.
4 § Motordrivna fordon får trots förbudet föras på 
vägen om det behövs för
transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer 
till eller från adress vid
vägen samt utryckningsfordon.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 juli 2022 
klockan 13:00 och upphör att gälla den 14 juli
2022 klockan 18:00.

Helene Wertwein Haavikko 
§22/2022

2022-06-23 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko

2022.1872 Delegationsbeslut- Sekretessbedömning inför 
datauttag för ett VR finansierat projekt där Region 
Kalmar län deltar

Ilko Corkovic §

2022-10-12 Region Kalmarlän Ilko Corkovic

KS 2022/9-002 Delegation KSO KSO
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Magdalena Widell

2022.1875 Yttrande- ingen erinran över ansökan om 
hastighetsbegräsning på väg 978

Jens Odevall §21/2022

2022-10-12 Jens Odevall

KS 2022/17-311 Trafikfrågor 2022 KC

Magdalena Widell

2022.1878 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Karl X Gustavs väg, 
Borgholm.Borgholms kommun föreskriver med stöd 
av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På körfältet närmast körbanans mitt på södra 
sidan på Karl X Gustavs väg i
Borgholm ( samt delar av GC-väg enligt kartbilaga ) 
får inte fordon föras.
2 § Förbudet gäller genomfart, begränsad 
framkomlighet råder.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 november 
2022 klockan 06:00 och upphör att gälla
den 6 februari 2023 klockan 18:00.

Helene Wertwein Haavikko 
§23/2022

2022-10-12 0885 2022:40 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Helene Wertwein Haavikko

2022.1879 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik
med fordon på Åkerhagsvägen, Borgholm. 
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 9 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På körfältet närmast körbanans mitt på västra 
sidan på Åkerhagsvägen i
Borgholm ( mellan Södra Esplanaden och Karl X 
Gustavs väg ) får inte fordon
föras.
2 § Förbudet gäller genomfart, begränsad 
framkomlighet råder. Dessa föreskrifter träder i kraft 
den 20 oktober 2022 klockan 06:00 och upphör att 
gälla den
21 november 2022 klockan 18:00

Helene Wertwein Haavikko 
§24/2022

2022-10-12 0885 2022:41 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-H

Magdalena Widell

2022.1982 Delegationsbeslut - Borgholms kommuns svar på 
remiss av EU-kommissionens förslag till förordning 
om restaurering av natur

Ilko Corkovic §12/2022

2022-10-20 Ilko Corkovic
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KS 2022/167-336 Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning 
om
restaurering av natur

KSO

Ilko Corkovic
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