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§ 156  

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Marie Johansson att justera protokollet och att välja Marcel van Luijn som 
ersättare. 
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§ 157 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 redogör även för verksamheten på pågående större projekt. Av 
redovisningen framgår bland annat: 

• Ölands kommunalförbund, i dialog med kommunernas förvaltningar, genomför en studie i 
hur turism-verksamheten, som dag ligger i förbundet, ska drivas efter förbundet 
avvecklats. Förbundet förväntas vara avvecklat tills senast 2023-12-31. 

• Miljö- och byggnadschef är rekryterad och kommer börja under 2023:s första månader. 
• Kommunsekreteraren ska vara tjänstledig under en längre period. Rekrytering av ny 

kommunsekreterare pågår och vikariat önskas kunna meddelas i innan årsskiftet.  
• Projekt: 

o Det krävs akuta åtgärder för att förhindra vidare läckage i Stadshusets tak. Det pågår 
ett arbete för att så snart som möjligt laga och byta ut takets undre skikt, samtidigt som 
en dialog förs med Bygglovsenheten för att avgöra vilket toppskikt (bandplåt eller 
skiffer) som ska installeras.  

• Pulsmätning. De pulsmätningar som genomförs regelbundet ger fortsatt ett bra underlag 
för vidare arbete med personalfrågor. Pulsmätningarna visar generellt att kommunen 
ligger stabilt strax under kommunens målvärde. Den största avvikelsen är i kategorin 
balas, den mellan jobb och fritid, där resultatet är lägre än de andra värdena.
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§ 158 Diarienummer 2022/8 042 KS 

Budgetuppföljning november 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter november. 

• Resultatet för kommunen är +65,3 miljoner kronor (årsprognos är +55,4 miljoner kronor). 
• Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +47,4 miljoner kronor (årsprognos +43,6 

miljoner kronor). 
• Likvida medel 55,1 miljoner kronor (årsprognos 32,4 miljoner kronor). 
• Investeringar 95,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-14. 

Uppföljning november (Kommunen), 2022-12-20.  

Uppföljning november (Kommunstyrelsen), 2022-12-14.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef och controller redogör för budgetuppföljningen.
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§ 159 Diarienummer 2022/196 041 KS 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2023. 

att  ge kommunchefen i delegation att omfördela medel mellan Kommunledning (10), 
Tillväxt Kultur och näringsliv (1202), Tekniska avdelningen Fastigheter (1310) och 
Fastighetsfunktion (1311). 

Ärendebeskrivning 
Årsplan med budget 2023 och plan 2024-2026 beslutades av kommunfullmäktige i 2022-11-
21 § 182. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en 
verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern 
kontroll. 

• Av verksamhetsplanen framgår att budgetramen 173 642 000 kronor som fördelats 
ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget. 

• Nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter. 
• Intern styrning och kontroll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 204 föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2023; samt, att ge kommunchefen i 
delegation att omfördela medel mellan Kommunledning (10), Tillväxt Kultur och näringsliv 
(1202), Tekniska avdelningen Fastigheter (1310) och Fastighetsfunktion (1311). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 204. 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02. 

Verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024-2026, 2022-12-02. 

Bedömning 
Hänvisning till beskrivning i verksamhetsplan. 

Eftersom förhandlingen av badhusavtalet och beräkningen av berörda intäkter till 
fastighetsenheten fortsatt inte är färdigställda föreslås kommunchefen få delegation att 
omfördela medel i syfte att justera planen vid ett senare tillfälle. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S), Carl Malgerud (M), Sara Kånåhols (V) och Staffan Larsson (C) 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 
• Kommunikatörerna 
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§ 160 Diarienummer 2021/89 007 KS 

Svar på revisionsrapport - Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna svaret till kommunrevisorerna 

att  uppdra åt kommunchefen att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av detta 
svar. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsfirman Qualitarium AB genomfört en 
fördjupad granskning med syftet att bedöma om kommunstyrelsen i Borgholms kommun 
säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunorganisationen.  

I rapporten framgår att kommunstyrelsens styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
övervägande del bedöms vara ändamålsenlig men revisorerna önskar kommunstyrelsens 
svar i december månad då anstånd begärts. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i Borgholms 
kommun, 2022-11-07. 

Kommunrevisorernas missiv, 2022-11-07. 

Bedömning 
Nedan redogörs för de kontrollmål och synpunkter som revisorerna framfört (kursiv 
stil) och i anslutning till dessa för kommunstyrelsen synpunkter och förslag till 
åtgärder. 

att se över rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och komplettera dessa 
för att säkerställa att uppföljning av systemet görs av kommunstyrelsen. 

Svar: Rutinerna har setts över i samband med arbetsmiljöverkets uppföljande 
inspektion under våren 2022 av det systematiska arbetsmiljarbetet i kommunen. I 
rutinen systematiskt arbetsmiljöarbtet anges att kommunstyrelsen ska tillställas den 
årliga uppföljningen. 
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att förstärka sin interna kontroll för att säkerställa att eventuella signaler om brister i 
systemet för arbetsmiljöarbetet fångas upp så att åtgärder kan vidtas i tid. 

 

Svar: Den interna kontrollplanen innehåller inte säkerställande av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Detta bör istället göras i samband med kommunchefens 
informationspunkt till kommunstyrelsen, i samband med avstämningsmöten med 
arbetsutskotten/presidierna samt inte minst genom den årliga uppföljningen som ska 
tillställas kommunstyrelsen.   

att säkerställa att upprättade dokument kring det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ordnas och sparas på ett centralt ställe som är tillgängligt för berörda parter. 

Svar: Detta ska förtydligas och kommer att finnas på kommunens Intranät ”insidan”. 

att se över hur den interna dialogen och samarbetet fungerar mellan förvaltningarna 
och fastighetsavdelningen och vid behov vidta åtgärder för att förbättra det. 

Svar: Att dialogen mellan kommunens olika verksamheter fungerar är av största vikt. 
Att fastighetsavdelningen inte kan åtgärda allt som framkommer vid skyddsronder 
gällande den fysiska arbetsmiljön är självklart däremot måste cheferna ha stöd från 
fastighetsfunktionens profession, i likhet med andra stödfunktioner, för att kunna ge 
rätt återkoppling till medarbetare och skyddsombud.  

att se över om kända problemområden som får mindre uppmärksamhet idag kan och 
bör åtgärdas från kommuncentralt håll. 

Svar: Kommunen har under året införskaffat och implementerat ett 
pulsmätningsverktyg som utgår från friskfaktorsarbetet och de åtta friskfaktorerna; 
transparens, kommunikation, prioriteringar, tillit, delaktighet, utveckling, balans och 
effektivitet. Mätningar genomförs var 6: vecka och åtgärder diskuteras på 
arbetsplatserna och förs upp till högre instans vid behov. Resultaten skiljer sig åt 
över tid och mellan olika enheter inom förvaltningarna. Kommunstyrelsen kommer 
följa arbetet framöver och se om vidtagna åtgärder ger resultat.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen 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 tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunens revisorer 
• HR-avdelningen 
• Kommunfullmäktige
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§ 161 Diarienummer 2022/135 048 KS 

Ansökan om föreningsbidrag - Ölands Bouleklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  avslå ansökan från Ölands Bouleklubb med motivering att enligt gällande riktlinjer kan 
lokalhyresbidrag efter prövning och godkännande endast beviljas föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet som är godkända för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.  

Ärendebeskrivning 
Ölands Bouleklubb ansöker i skrivelse om föreningsbidrag för år 2022 och föreningsstöd för 
åren 2023 – 2028.  
Ölands Boulehall i Tjusby invigdes hösten 2008. Sedan dess har det regelbundet spelats 
boule i hallen. 2019 sålde dåvarande ägarna hallen vidare. I samband med försäljningen 
bildades Ölands Bouleklubb våren 2020. Föreningen har i dagsläget 74 medlemmar och 
medlemsavgiften är 200 kronor. Även om klubben har flera unga medlemmar så är 
majoriteten +65.  

Ölands Boulehall har kök, servering med plats för 50 sittande gäster, 13 boulebanor 
inomhus, 9 banor utomhus, är handikapanpassad och får ta emot 200 personer. Ölands 
Bouleklubb har hittills fått nyttja hallen mot en avgift beroende på nyttjandegrad vilket enligt 
föreningen inte är hållbart i längden. Ölands Bouleklubb önskar kunna nyttja hela lokalen nio 
månader om året (höst, vinter och vår) samt ha tillgång till utomhusbanor och toaletter 
sommartid. Föreningen skriver att för att de ska kunna teckna ett avtal med fastighetsägaren 
bör detta avtal omfatta åtminstone fem år för att säkra boulehallens framtid, detta innebär att 
föreningen måste ha ett femårigt avtal med kommun som garanterar föreningen 120 000 
kronor per år i bidrag till och med år 2028.  

Ölands Bouleklubb söker även ett föreningsbidrag till verksamheten i klubben på 5 000 
kronor för år 2022 och 10 000 kronor för år 2023.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-11-16 § 33 föreslår kommunstyrelsen att 
avslå ansökan från Ölands Bouleklubb med motivering att enligt gällande riktlinjer kan 
lokalhyresbidrag efter prövning och godkännande endast beviljas föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet som är godkända för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-11-16 § 33. 
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Ansökan från föreningen Ölands Bouleklubb, 2022-08-03. 

Bedömning 
Ansökan från Ölands Bouleklubb avslås med motivering att enligt gällande riktlinjer kan 
lokalhyresbidrag efter prövning och godkännande endast beviljas föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet som är godkända för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagT/-DA yrkande/-N finner ordföranden att 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen 
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§ 162 Diarienummer 2019/192 048 KS 

Utökad budget för färdigställande av aktivitetsområdet 
Mejeriviken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  utöka budget för färdigställande av aktivitetsområdet med 300 000 kronor. 

att  medlen omfördelas från följande investeringsprojekt: 

• 66 000 kronor från Brygga Bjärby (1413) 
• 20 000 kronor från Osten stängsel (1417) 
• 14 000 kronor från Triangeln (1418) 
• 200 000 kronor från Utveckling cykelvägar (1401) 

Ärendebeskrivning 
På grund av extra markförberedningar och ökade materialkostnader för basket och 
landhockeyplan behöver budget utökas med 300 000 kronor för att kunna genomföra de 
planerade åtgärderna i aktivitetsområdet.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 199 föreslår kommunstyrelsen att utöka 
budget för färdigställande av aktivitetsområdet med 300 000 kronor; samt, att medlen 
omfördelas från följande investeringsprojekt: 66 000 kronor från Brygga Bjärby (1413), 20 
000 kronor från Osten stängsel (1417), 14 000 kronor från Triangeln (1418), samt 200 000 
kronor från Utveckling cykelvägar (1401). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 199. 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02. 

Bedömning 
Den utökade budgeten anses vara nödvändig för att projektet ska kunna färdigställas.  

Konsekvensanalys 
Utan den utökade budgeten kommer delar av de planerade åtgärderna för aktivitetsområdet 
behövas plockas bort och området kommer inte få alla de funktioner som var tänkt.  
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Medel för färdigställande föreslås omfördelas från följande investeringsprojekt, där medel 
återstår: 

• 66 000 kronor från Brygga Bjärby (1413) 
• 20 000 kronor från Osten stängsel (1417) 
• 14 000 kronor från Triangeln (1418) 
• 200 000 kronor från Utveckling cykelvägar (1401) 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S), Annette Hemlin (FÖL), Erik Arvidsson (SD) 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 
• Gata-parkchef 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 163 Diarienummer 2022/197 312 KS 

Omfördelning av investeringsmedel för belysning av gång-
cykelväg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att omfördela 700 000 kronor från fritidsanläggningar i investeringsbudget 2022 för att 
komplettera med belysning på gång-cykelväg (G/C-väg) mellan Borgholm och 
Köpingsvik, sträckan mellan Mejeriviken och Triangeln. 

Ärendebeskrivning 
G/C-väg mellan Borgholm och Köpingsvik är en frekvent använd G/C-väg hela året. G/C-
vägen saknar belysning på en sträcka om cirka 500 meter från centrala Borgholm ut mot 
Triangeln. Om denna sträcka kompletteras så har kommunen fullgod belysning hela vägen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 200 föreslår kommunstyrelsen att omfördela 
700 000 kronor från fritidsanläggningar i investeringsbudget 2022 för att komplettera med 
belysning på gång-cykelväg (G/C-väg) mellan Borgholm och Köpingsvik, sträckan mellan 
Mejeriviken och Triangeln. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 200. 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02. 

Bedömning 
Budgetpris om 700 000 kronor har inhämtats från ramavtalsentreprenör. Priset innefattar 
samtliga arbetsmoment och montering av belysningsstolpar i stil med befintliga stolpar på 
berörd G/C-väg. Ljuskällan blir en mer energieffektiv modell jämfört med övriga på G/C-
vägen. 

Budgetpriset bedöms som skäligt. 

Åtgärden styrks av beslutad Cykelstrategi antagen av kommunfullmäktige 2020-09-14 § 145 
samt bidrar till ökad tillgänglighet och trygghet samt är brottsförebyggande. 
Folkhälsoperspektivet påverkas positivt. 
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Konsekvensanalys 
Att kommunen fortsatt har en liten del mörklagd på en sammanhållen frekvent använd G/C-
väg. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Marie Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

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

Omröstning begärs avseende kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns och Carl Malgeruds 
avslagsyrkande röstar nej. 

Vid omröstning avges åtta ja-röster och tre nej-röster. Ingen avstår från att rösta. Därmed 
bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

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

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

Protokollsanteckning 
Marie-Helen Ståhl (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Ett bifogat fotografi på platsen, hjälper beslutsfattandet till ärendet. 
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Beslutet skickas till 
• Ekonomiavdelningen 
• Gata-parkchefen 
• Tillväxtenheten 
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§ 164  

Informationspunkt: Verkställande direktör för Borgholm 
Energi AB om VA-utbyggnad och indexering av VA-taxor 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energis verkställande direktör är bjuden till dagens sammanträde för att informera 
kommunstyrelsen om vilka parametrar som är avgörande i uppräkning av taxor relaterade till 
vatten och avlopp. Verkställande direktören ska också informera om bolagets upphandling av 
entreprenad för att färdigställa planerad utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. 

Dagens sammanträde 
Borgholm Energis verkställande direktör redogör för ämnena och kommunstyrelsen får 
möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade.
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§ 165 Diarienummer 2021/92 400 KS 

Handlingsplan till Strategi för Ekosystemtjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta handlingsplanen för ekosystemtjänster enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 95 gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en strategi 
med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster. Kommunstyrelsen har 
även i uppdrag att kontinuerligt se över och eventuellt revidera befintliga styrdokument. 
Kommunfullmäktiges uppdrag har därför kombinerats med detta uppdrag. Förvaltningen 
arbetar därför med ett förslag att skapa en övergripande strategi för hållbarhetsfrågor som 
kan komma att ersätta flera separata styrdokument. Som en del av denna beredning har 
förvaltningen tagit fram ett förslag till handlingsplan för ekosystemtjänster. Denna är bland 
annat tänkt som underlag för strategin.  

Syftet med strategin och handlingsplanen är att få en bättre långsiktighet och samarbete för 
att förbättra omhändertagandet och stärkandet av ekosystemtjänster i Borgholms kommun. 
Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med tjänstepersoner under 
kommunförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Borgholms Energi. Strategin kommer att 
presenteras i ett senare skede, i samband med att hållbarhetsstrategin presenteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade handlingsplanen på internremiss (från 2022-08-30 
– 2022-11-30), till Utbildningsförvaltningen samt Borgholms Energi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 205 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 205. 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-01. 

Förslag till Handlingsplan för ekosystemtjänster, 2022-12-01. 
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Bedömning 
Handlingsplanen för ekosystemtjänster kommer att bidra till arbetet med att omhänderta och 
säkra ekosystemtjänster i Borgholms kommun, vilket ligger i linje med Agenda 2030 samt 
Sveriges Miljömål. 

Arbete med ekosystemtjänster bidrar till den nationella strategin för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 2013/14:141. Det bidrar även till måluppfyllelse av ett flertal av Agenda 
2030-målen och Sveriges miljömål. 

 De Agenda 2030-mål som främst berörs av handlingsplanen är Hälsa och välbefinnande, 
Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, 
Bekämpa klimatförändringar, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk 
mångfald. Av Sveriges miljömål är det främst Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, 
Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och Ett rikt 
odlingslandskap som berörs. Enligt ett etappmål för en hållbar stadsutveckling som bidrar till 
de nationella målen är att senast 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter. 

Handlingsplanen bidrar även till miljöuppfyllelse av Sverige folkhälsomål. Genom att arbeta 
med kulturella ekosystemtjänster bidrar man till exempelvis mål 5 (Boende och närmiljö) och 
6 (Levnadsvanor). Sveriges regering har även antagit 10 friluftsmål, och denna plan kopplar 
till flertalet av dessa, exempelvis Tillgänglig natur för alla, Attraktiv tätortsnära natur och 
Friluftsliv för god folkhälsa. 

Konsekvensanalys 
Handlingsplanens åtgärder bidrar till en bättre miljö i Borgholms kommun. Att inte anta 
handlingsplanen kommer troligen att minska antalet och takten av åtgärder för att bevara och 
stärka ekosystemtjänster. Handlingsplanen är ett verktyg för att samarbeta inom kommunen 
för att på ett strukturerat sätt arbeta mot samma mål. 

För att handlingsplanen ska fullgöras kan den kräva att medel prioriteras till aktiviteter. 
Aktiviteter finansieras inom befintlig ram alternativt prioriteras medel inom ordinarie 
budgetprocess. Extern finansiering ska sökas när det är möjligt. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) 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. 
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Beslutet skickas till 
• Kommunikatörerna 
• Miljöstrategen 
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§ 166  

Informationspunkt: Teknisk chef om 
underhållsplan/lokalförsörjningsplan 

Ärendebeskrivning 
Tekniska chefen är bjuden till dagens sammanträde för att informera kommunstyrelsen om 
kommunens arbete med underhållsplan/lokalförsörjningsplan. 

Dagens sammanträde 
Tekniska chefen redogör för ämnet och kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor och få 
dem besvarade. 
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§ 167 Diarienummer 2021/68 008 KS 

E-förslag; Hundrastgård 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 18 anmälde ett E-förslag om hundrastgård för beredning 
av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder som följer:  

Eftersom planering sker för Mejeriviken så tycker jag att det skall finnas en rejäl inhägnad 
hundrastgård där i anslutning till det fina hundbadet. 

Det som finns idag i Åkerhagen är alldeles felplacerat och används inte till hundrastgård utan 
endast som rök tillhåll för skolans ungdomar. Antingen flytta detta eller ett nytt lite större. 

Hundrastgårdens placering vid hundbadet stämmer bättre och kan även användas av 
campingens gäster med hundar. Hundarna ligger bundna vid husbilar och husvagnar och 
behöver få vara lösa och leka med andra hundar. Hundbadet är flitigt använt på sommaren 
och jag har uppfattat flera kommentarer om att det saknas en hundrastgård med helst med 
dubbla grindar och sluss för in och utsläpp. 

Hänvisar gärna till Färjestadens fina hundrastgård i anslutning till hundbadet vid Dämmet 
med lite stockar och aktiviteter för hundarna Ler. 

Förslaget fick 34 röster och sex kommentarer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-14. 

E-förslag. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 18. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04. 
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Bedömning 
Kommunstyrelsen har under en tid arbetat med att etablera ett så kallat aktivitetsområde i 
Mejeriviken. På området finns idag en skatepark och ett utegym. Det ligger också intill 
tennishallen, bowlshallen och paddelhallen, med tillhörande utomhuspaddelplanerna. 
Kommunen håller på att färdigställa ett elljusspår i området och planerar för en försköning av 
området runt byggnaderna som idag används av kommunen och Borgholm Energi.  

Kommunen ser hundrastning som en naturlig del av aktivitetsområdet och det finns redan 
idag planer på ett område för hundrastning i Mejeriviken. 

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 yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 168 Diarienummer 2022/194 003 KS 

Förslag till revidering av bullerpolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  anta förslag till bullerpolicy. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2016-04-18 § 82 en policy för att minimera buller- och 
ljudstörningar. Denna policy innehåller en sammanfattning av olika riktvärden som finns för 
ljudstörningar av olika slag. För att underlätta hanteringen av klagomål har dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden och nuvarande miljö- och byggnadsnämnden antagit riktlinjer 
som tillägg till policydokumentet. Tilläggen till policyn innehåller tidsbegränsningar för när 
musik får spelas utomhus respektive inomhus.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-04 § 85 att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över samtliga dokument som avser buller, att undersöka möjligheten att 
samla information som avser om buller i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Borgholms kommun och att se över den information som avser buller som finns på 
kommunens hemsida. 

Beslut om riktlinje för buller från musikljud utomhus togs den 2022-05-18 § 118. 

Ett möte med aktörer och verksamhetsutövarna av de största aktörer i underhållning scen i 
Borgholms kommun och representanter från miljöenheten, tillväxtenheten, kommunledningen 
och nämnden ägde rum den 27 september 2022. 

En uppdatering av beslut som tagits 2022-05-018 § 118 har överens kommit av samtliga 
närvarande 

Ny riktlinje för buller från musikljud från verksamheter utomhus antogs av miljö- och 
byggnadsnämnden 2022-10-26 §195. Riktlinjen gäller tills vidare. 

Föreslagen ändring i policy innebär hänvisning till de nya riktlinjerna under rubriken ’riktlinjer 
Borgholms kommun’ i stället för att ha riktvärde eller begränsningar i själva 
policydokumentet. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 219 förslår kommunfullmäktige att anta förslag 
till bullerpolicy. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 219. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-10 § 183. 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-28. 

Förslag till bullerpolicy, 2022-10-27. 

Riktlinje för buller från musikljud från verksamheter utomhus, 2022-10-26 § 195. 

Bedömning 
De framtagna dokumenten behöver ses över och uppdateras för att säkerställa att de 
innehåller relevant information och aktuella hänvisningar. Det har visat sig vara svårt att 
genomföra tillräckligt störningsminskande åtgärder kring buller. För att minska störningen för 
närboende samt att främja viktiga verksamheten bedöms det som nödvändigt att ha en 
riktlinje som berör buller från musikljud i form av högtalarmusik och liveframträdanden.  

För att undvika förvirringen bland verksamhetsutövarna, allmänheten samt miljöinspektörer 
och politiker är det att föredra att ha ett enda dokument gällande buller från musikljud i form 
av riktlinjer och att policyn hänvisar till gällande riktlinjer. Vid behov kan riktlinjerna 
uppdateras utan att behöva uppdatera policyn. 

Konsekvensanalys 
Att ändra i policyn så att den hänvisar till riktlinje för buller från musikljud från verksamheter 
utomhus förenklar arbetet eftersom det är bara ett dokument som gäller för buller från 
musikljud i stället för olika dokument med olika riktvärden och information. Informationen är 
lättillgängligt och tydligt i riktlinjedokumentet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens 
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 föreslå kommunfullmäktige att bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag 
till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Kommunikatörerna  
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§ 169 Diarienummer 2022/195 432 KS 

Förslag till utökat verksamhetsområde för vattentjänster; 
Ramsättra Sörby Lindby 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  anta förslaget om utökat verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och 
spillvatten) i Ramsättra-Sörby-Lindbyområdet. 

Ärendebeskrivning 
Den kommunala VA-anläggningen utvecklas kontinuerligt för att kunna ansluta fler 
fastigheter. Kommunala reningsanläggningar anses lång-siktigt vara de mest robusta, 
ekonomiska och driftsäkra alternativet. Inom området finns ca 150 fastigheter i behov av 
kommunal VA-anslutning, antingen dricksvatten, spillvatten eller båda tjänsterna. 
Verksamhetsområde för båda vattentjänsterna finns i närheten och en utbyggnad av VA-
nätet norrifrån är möjlig. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 220 beslutade att överlämna förslaget om utökat 
verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i Ramsättra-Sörby-
Lindbyområdet vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 220. 

Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden, 2022-10-25. 

Bilaga beslutsunderlag, 2022-10-25. 

Bedömning 
Huvuddelen av fastigheterna som föreslås ingå i det nya verksamhetsområdet är belägna 
inom Lindby-Solberga vattenskyddsområde. Status för de enskilda avloppsanläggningarna i 
området är i många fall undermåliga. Området utgör ett större sammanhang där 
utbyggnadsskyldighet råder. Det finns således ett behov av kommunala vattentjänster i 
området. I Lindby by saknas dessutom verksamhetsområde för dricksvatten. 

Särskilt med anledning av att skydda den kommunala dricksvattentäkten bör 
verksamhetsområdet utökas till att innefatta dricksvatten- och spillvattentjänster för samtliga i 
beslutet ingående fastigheter.  
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Förslaget stödjs av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:  

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster  

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så 
länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-
anläggning. 

Konsekvensanalys 
Genom en utbyggnad av befintligt VA-nät och anslutning av de före-slagna fastigheterna kan 
den kommunala dricksvattentäkten skyddas lånsiktigt, fler fastigheter får en hållbar 
dricksvattenförsörjning samt utsläpp av förorenande och övergödande ämnen från enskilda 
avlopp minskar. Åtgärden bidrar till att nå målen för MKN vatten. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Julius Winberg Sääf (S), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) 
yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens 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 miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
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§ 170 Diarienummer 2022/173 006 KS 

Sammanträdesdatum och -tider 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna följande sammanträdesdatum för 2023: 

Kommunstyrelsen 
31-
jan 

28-
feb 

28-
mar 

25-
apr 

23-
maj 

27-
jun   

29-
aug 

26-
sep 

24-
okt 

21-
nov 

19-
dec 

Vanligtvis klockan 
09:00                         

 

Ärendebeskrivning 
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att godkänna datum för sammanträde. 

I bilagd tjänsteskrivelse föreslås följande sammanträdesdagar: 

Kommunstyrelsen 
31-
jan 

28-
feb 

28-
mar 

25-
apr 

23-
maj 

27-
jun   

29-
aug 

26-
sep 

24-
okt 

21-
nov 

19-
dec 

Vanligtvis klockan 
09:00                         

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-06. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att novembers sammanträde fastställs till 20 november istället för 
21 november. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
• Kommunikatörerna 
• Övriga nämnder 
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Sida 1 (2) 

§ 171 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsens tekniska utskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Julius Winberg Sääf (S), Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, näringslivsutskott, budgetberedning, 
trafiknämnden, pensionsmyndigheten samt krisledningsnämnden. 

att välja Marie-Helen Ståhl (S) som Julius Winberg Sääfs personliga ersättare i 
kommunstyrelsens tekniska utskott. 

att välja Sofia Laneborg (C) som Tomas Zanders personliga ersättare i kommunstyrelsens 
tekniska utskott. 

att välja Marcel van Luijn (M) som Carl Malgeruds personliga ersättare i 
kommunstyrelsens tekniska utskott. 

att  välja Julius Winberg Sääf (S) till ordförande för kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska välja tre ledamöter och tre ersättare till sitt tekniska utskott. Av de tre 
ordinarie som väljs ska en också väljas till ordförande. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S) nominerar Julius Winberg Sääf som ledamot och ordförande, samt 
Marie-Helen Ståhl som Julius Winberg Sääfs personliga ersättare. 

Staffan Larsson (C) nominerar Tomas Zander som ledamot, samt Sofia Laneborg som 
Tomas Zanders personliga ersättare. 

Marcel van Luijn (M) nominerar Carl Malgerud som ledamot. 

Carl Malgerud (M) nominerar Marcel van Luijn som Carl Malgeruds personliga ersättare. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ordföranden att 
Kommunstyrelsen beslutar välja nominerade personer till ledamöter, ersättare och 
ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Beslutet skickas till 
• HR-avdelningen 
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§ 172 Diarienummer 2021/185 040 KS 

För kännedom: Utvärdering Sommarlovsbiljett för 
skolungdomar 

Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik har sammanställt en utvärdering av Sommarlovsbiljetterna som bland annat 
Borgholms kommun har beställt till sina elever. Denna, tillsammans med information om 
nästa års sommarlovskort, har överlämnats till kommunen för kännedom.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 201. 

Följebrev utvärdering sommarlovsbiljetter 2022, 2022-11-17. 

Utvärdering sommarlovsbiljetter 2022, 2022-11-17. 
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§ 173 Diarienummer 2022/187 452 KS 

Rapport uppföljning av avfallsplan 2021 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi har överlämnat rapport med uppföljning av avfallsplan 2021. Av 
medföljande tjänsteskrivelse framgår följande: 

Den avfallsplan som började gälla i Borgholms kommun 2019 syftar till att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen i alla kommunens 
verksamheter, och därmed ge positiva effekter för människa och miljö.   

Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och Borgholm 
Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.  

Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen av mål 
och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen och bolaget redovisar 
verksamhetens resultat i Stratsys, vilka Borgholm Energi sammanställer i en lägesrapport. 
Rapporten skickas till Borgholm Energis styrelse, Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder 
samt ansvariga för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan. 

Bifogat till skrivelsen finns rapporten som avser 2021 (Rapport 2021 – Uppföljning av mål 
och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 207. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-11. 

Rapport uppföljning av avfallsplan.
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§ 174 Diarienummer 2021/10 002 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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Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-12-14

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas

2022-12-20

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.2137 NCC--  Tillstyrk ansökan Byggställning 2022-10-01 --
2022-10-31

Anders Magnusson 
§62/2022

2022-11-14 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.2138 Norra Ölands pastorat- Ingen erinran mot ansökan 
midnattsmässa 2022-12-24 

Anders Magnusson 
§63/2022

2022-11-14 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.2199 Yttrande - Laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut 2022-09-19 § 
Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning 
av partistöd 2022 - Ölandspartiet (mål nummer 3809
-22)

Ilko Corkovic §14/2022

2022-11-28 Förvaltningsrätten i Växjö Ilko Corkovic

KS 2022/92-104 Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning 
av partistöd 2022

KSO

Ilko Corkovic

Sidan  1 av 1
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Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

Paragrafer 
199-207 

 

Plats och tid 
 
 

Stadshuset, KS-rummet 08:30-11:00 
 Beslutande ledamöter 
 

Ilko Corkovic (S) 
Staffan Larsson (C) 
Carl Malgerud (M)  

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, kommunsekreterare 
Benny Wennberg (C), ordförande utbildningsnämnden § 203 
Jeanette Sandström (S), 1:e vice ordf. utbildningsnämnden § 203 
Marita Krüger Que (M) § 203 
Linda Kjellin, ekonomichef  § 204 
Markus Wertwein Roos, verkställande direktör Borgholm Energi AB §  206  

 Justerare Staffan Larsson med Carl Malgerud som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-12-21 
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Ilko Corkovic 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Staffan Larsson 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2022-12-21 Datum då anslaget tas ned 2023-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 199 Utökad budget för färdigställande av aktivitetsområdet Mejeriviken 2019/192 048   

§ 200 Omfördelning av investeringsmedel för belysning av gång-cykelväg 2022/197 312   

§ 201 För kännedom: Utvärdering Sommarlovsbiljett för skolungdomar 2021/185 040   

§ 202 Sammanträdesdatum och -tider 2022/173 006   

§ 203 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; 
utbildningsnämnden 

2019/26 012   

§ 204 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 2022/196 041   

§ 205 Handlingsplan till Strategi för Ekosystemtjänster 2021/92 400   

§ 206 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi 
AB 

2019/23 012   

§ 207 Rapport uppföljning av avfallsplan 2021 2022/187 452   
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.2193 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att avslå 
ansökan om i första hand sänkning av hastighet, i 
andra hand övergångsställe. 

Magdalena Widell

2022-11-25 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2022/17-311 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Trafikfrågor 2022

2022.2194 I Protokoll Kalmarsunds överförmyndarnämnd 
2022-11-17

Magdalena Widell

2022-11-25 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.2198 I Protkoll från Persnäsbyväg samfällighetsförening Magdalena Widell

2022-11-28 Persnäsbyväg samfällighetsförening 

KS 2022/4-423 KS meddelande 

Markfrågor 2022

2022.2226 I Skrivelse från personalen på Åkerbohemmet  Magdalena Widell

2022-11-29 Personalen på Åkerbohemmet 

      Inkommen 2022-11-21
KS meddelande 

SKRIVELSE

2022.2281 I Beslut MBN 2022-11-23
Sammanträdesdatum för miljö- och 
byggnadsnämnden januari 2023

Magdalena Widell

2022-11-30 Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2022/173-006 KS meddelande 

Sammanträdesdatum och -tider

2022.2370 I Skrivelse med förslag att kommunen tar kontakt 
med ägarna av vindkraft parkerna på ön och 
startar en dialog om  nedanstående ide på 
ekonomisk lösning av elförsörjingen.

Magdalena Widell

2022-12-05 Sven Lorentz

      KS meddelande SKRIVELSE

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-12-14

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2022-11-23 - 2022-12-14

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.2390 I Expediering av regeringsbeslut N2021/02704 
(delvis) Ansökan om tillstånd enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln till utläggning 
av undervattenskabel på kontinentalsockeln inom 
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon i 
Östersjön.

Magdalena Widell

2022-12-09 Näringsdepartementet

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Sidan  2 av 2
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§ 175 Diarienummer 2022/153 112 KS 

Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  nominera följande personer till vigselförrättare i Borgholms kommun: 

• Ilko Corkovic 
• Gunilla Johansson 
• Marie-Helen Ståhl 
• Magnus Ståhl 
• Julius Winberg Sääf 
• Marie Konnberg 
• Sofia Laneborg 
• Eva Wahlgren 
• Lenamarie Wikström 
• Maria Steen 
• Jens Odevall 

Ärendebeskrivning 
Inkommen remiss 2022-09-22 från Länsstyrelsen i Kalmar län om en förteckning av de 
vigselförrättare som ska förordnas de kommande fyra åren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Borgerliga vigselförrättare 2023-2026, 2022-10-25. 

E-post: Begäran borgerliga vigselförrättare, 2022-09-22. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) nominerar följande personer: 

• Ilko Corkovic 
• Gunilla Johansson 
• Marie-Helen Ståhl 
• Magnus Ståhl 
• Julius Winberg Sääf 
• Marie Konnberg 
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• Sofia Laneborg 
• Eva Wahlgren 
• Jens Odevall 
• Lenamarie Wikström 

Annette Hemlin (FÖL) nominerar Maria Steen. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar nominera ovan listade personer. 

Beslutet skickas till 
• Länsstyrelsen i Kalmar län 
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