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§ 39 Diarienummer 2023/22 012 KS 

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna  

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande 
kommun med ömsesidig respekt och förståelse.  

Beslutsunderlag 
Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dagens sammanträde 
En miljö- och hälsoskyddsinspektör med huvudinriktning livsmedel har rekryterats och 
börjar sin anställning 1 mars. 

Vakanser på byggenheten på grund av lägre ärendeinflöde, detsamma gäller karta och mät. 

Svårighet att rekrytera rätt kompetens även inom miljö- och byggområdet. Samverkan inom 
kommunen och med andra kommuner behövs. 

Miljö- och byggchefen genomför under februari månad individuella möten med samtliga 
medarbetare på avdelningen, för att lära känna alla och få en helhetsbild över styrkor och 
utmaningar i vårt uppdrag, i arbetsuppgifterna och i kommunikation och samarbete inom 
och utom avdelningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en negativ avvikelse om -26 tkr för januari 2023. 

Avvikelsen härleds främst till låga intäkter för perioden inom miljö- och hälsoskydd samt 
inom livsmedel, även något högre kostnad än beräknat för arvoden bidrar till avvikelsen. 
Högre intäkter än budgeterat för perioden inom bygg- och alkoholhandläggning reducerar 
avvikelsen. 
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Prognosen på helår sätts till +160 tkr. 

Prognosen baseras på att Miljöenheten har en tjänstledighet som inte kommer ersättas 
vilket täcker upp det underskott som beräknas på miljö- och byggavdelningen där en tjänst 
inte är budgeterad på helår. I prognosen antas att samtliga intäkter kommer nå budgeterad 
nivå vid årets slut. 
Lågkonjunkturen gör att antalet inkommande ärenden minskar. En viss ökning av 
byggärenden noteras i januari, men det kan vara en eftersläpning efter dataintrånget i 
december 2022. 

Utbildning i plan och byggnadslagen och miljöbalken för ny nämnd planeras i mars. 

 
Beslutet skickas till 
• Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
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§ 40 Diarienummer 2023/27 012 KS 

Information från ekonomiavdelningen 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna 

Dagens sammanträde 
Ekonomiavdelningen arbetar med bokslut för 2022. 
 
Det arbetas även med uppföljning för januari 2023. Det behöver läggas ett större fokus på 
åtgärder i samband med månadsuppföljningar. 

 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
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§ 41 Diarienummer 2022/95 041 KS 

Preliminärt bokslut 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen redogör för pågående bokslutsarbete. Det preliminära resultatet för 2022 är 
idag 51,8 mkr inklusive nedskrivningar om 10,1 mkr. Revision genomförs 16–17 februari. 

Redogörelse för bokslut 2022 presenteras under mars månad. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
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§ 42 Diarienummer 2022/132 332 KS 

Utveckling av lekplatserna i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  ge gataparkchefen i uppdrag att rusta upp lekplatserna vid 
Folkparksvägen/Hasselvägen och Vera Nilssons gata. 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit skrivelser med önskemål om att rusta upp lekplatserna som ligger vid 
Folkparksvägen/Hasselvägen och Vera Nilssons gata. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2022-06-27 Önskemål om restaurering av lekplats på Vera Nilssons 
gata 

Inkommen skrivelse 2022-07-22 Skrivelse med önskemål om att kommunen rustar upp 
lekplatsen i Linden-Rönnen 
 
Lekplatser 2016 rapport 20170503 
 

Bedömning 
Kommunen har tidigare utfört upprustning av en rad lekplatser i centrala Borgholm med 
omnejd. 

Beslutet skickas till 
 Gataparkchefen 
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§ 43 Diarienummer 2017/211 253 KS 

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans samfällighet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna nya överenskommelser om markpris, från 160 kr/m2 till 305 kr/m2, för 
Stugan 1 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 162 beslutade att godkänna försäljning av cirka 8 500 
kvm mark av Borgholm Stugan 1. Marken skulle fördelas på följande fastigheter Stugan 8, 
10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 50, 98, 99, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 
127, 128, 129, 133, 134, 135, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. 
Dessutom beslutades att godkänna att föreslagen försäljning skulle ske genom 
fastighetsreglering i form av tillägg till med fast pris om 160 kronor kvadratmeter. Kostnaden 
för reglering skulle/ska belasta respektive köpare. 

Ärendet aktualiserades efter boende i kvarteret Stugan genom sin samfällighetsförening 
eller individuellt kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva mark i anslutning till 
sina respektive tomter.  

I beslutets ärendebeskrivning framgår att två nya tomter styckas av i samband med beslutet 
om reglering och att tomterna säljs till marknadspris. 

Ärendet fick diarienumret H19406 hos Lantmäteriet och lantmätare tilldelades. 

I hanteringen hos lantmäteriet gjordes en ersättningsutredning vilket innebär att kommunen 
ska ersätta samfällighetsföreningen Stugan GA:1 med den värdeminskning förrättningen 
skulle innebära för föreningen. Utredningen kom fram till att kommunen skulle ersätta 
föreningen med 979 000 kr.  

Tillväxtavdelningen och fastighetsägarna är överens om att kommunen inte ska betala denna 
ersättning. Var på fastighetsägarna har presenterat en lösning för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Ersättningsutredning UT1 Del_1 
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Bedömning 
Fastighetsägarna har kommit överens om att höja markpriset på sin tilltänka ytor från 160 
kr/kvm till 305 kr/kvm för att täcka in de 979 000 kr som förrättningen innebär i ersättning till 
samfälligheten. Tillväxtavdelningen har accepterat denna lösning och kommer att teckna 
tilläggsavtal till samtliga berörda angående det nya markpriset.  

Konsekvensanalys 
Utan denna överenskommelse står kommunen sig skyldigt att betala ersättningen till 
föreningen vilket innebär en mindre intäkt i ärendet än vad som från början var beräknat. 

Beslutet skickas till 
 Tillväxtavdelningen  
 Ekonomiavdelningen 
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§ 45 Diarienummer 2023/12 020 KS 

Införande av särskild anställningsprövning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskottet beslutar 

att  fastställa rutinen för särskild anställningsprövning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-01-24 § 27 att ge HR chefen i uppdrag att 
ta fram förslag på rutin för särskild anställningsprövning att tillämpas inför rekrytering och 
återbesättning av tjänster.   

Förslaget omfattar samtlig rekrytering till tjänster som är längre än tre månader. Inför 
rekrytering av administrativ personal ska först personalutskottet ge sitt godkännande. Övriga 
tjänster ska godkännas av rekryterande chefs överordnade chef. 

Beslutsunderlag 
Rutin för särskild anställningsprövning 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
 HR-chef 
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§ 46 Diarienummer 2023/57 001 KS 

Införande av Microsoft 365 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att införa kontorsstödet Microsoft 365. 

att  ge IT-chefen i uppdrag att genomföra implementering av kontorsstödet. 

att ge kommunchefen i uppdrag att säkerställa att informationshanteringen i kommunen 
sker på ett säkert sätt. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun planerar att använda Microsoft 365 som webbaserat kontorsstöd. Detta 
innebär en övergång från att kontorsprogrammen finns installerade på varje enskild dator 
och att dokument måste sparas på en hårddisk i datorn eller på en server. En risk och 
konsekvensanalys har genomförts av kommunens IT-chef. Kommunens dataskyddsombud 
har lämnat ett yttrande på analysen.  

IT-incidenten i december 2022 har aktualiserat frågan då det nu visar sig att kommunens 
system för att synkronisera kommunens mejlserver med telefoner och surfplattor, Active 
Synk, är en säkerhetsrisk. Den enklaste lösningen i närtid är att gå över till en molnbaserad 
mejlhantering i Microsoft 365. 
 
Kommunen använder redan idag molnbaserade kontorsprogram, 250 medarbetare inom 
Utbildning använder Googles molntjänster sedan 2013. Likaså används verktyget Teams 
dagligen av ett stort antal medarbetare, både för videokonferenser, interna chattar och 
delning av filer med mera. Teams är en del av Microsoft 365. 

Beslutsunderlag 
Risk- och konsekvensanalys upprättad oktober 2022.  

Yttrande över konsekvensbedömning daterat den 22 oktober 2022.  

Bedömning 
Verksamheterna har behov av ett modernt webbaserat kontorsstöd inklusive digital 
samarbetsplattform. För utbildningsverksamheten används en plattform från Google och för 
övriga används en plattform från Microsoft. I lösningarna ingår: 
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• Enhetshantering 
• Officeprogram för att skapa dokument, kalkylblad, presentationer med mera. 
• Molnlagring för säker lagring samt samarbetsmöjligheter genom delning 
• Publiceringsverktyg / Intranät 
• Automationsverktyg 
• Kommunikationsverktyg, webbmöten, e-post, chatt och forum 
• Grupphantering 
• Klassfunktioner 
 
Kommunen använder redan idag flertalet av tjänsterna men det som återstår är att flytta 
både e-post och lagring från kommunens egna servrar till servrar hos leverantörerna.  

Val av programvara eller system är en förvaltningsfråga men införandet av detta system, 
Microsoft 365, är av principiell betydelse som därför överlåts till Kommunstyrelsen att fatta 
beslut. 

Detta är ingen enkel fråga om man ska använda molntjänster eller inte. Kommunens egen 
situation är ett bra exempel på hur många som har det samt det regelverk som har skapats 
när programvaror använts i många år. Dataskyddsförordningen GDPR utfärdades av EU år 
2016 för att skydda personuppgifter i en allt mer digital värld. Ett område som regleras i 
GDPR är överföring av data till länder utanför EU, vilket bara får ske om avtal finns som 
garanterar en god skyddsnivå. Än så länge finns inget sådant godkänt avtal med USA vilket 
gör det problematiskt rent juridiskt att använda amerikanska leverantörer. 

Konsekvensanalys 
Inför en utökad användning av Microsoft 365 har förvaltningen via Ölands kommunalförbund 
gjort en risk- och konsekvensanalys. Förenklat visar denna att det finns risker av två slag: 

1. Risk att personuppgifter sprids till länder utanför EU. 

2. Risk för sanktionsavgifter för att bryta mot GDPR.  

Med förebyggande åtgärder gällande hantering av personuppgifter säkerställs att 
skyddsvärda personuppgifter inte hanteras i Microsofts eller Googles tjänster. Risken att 
kommunen beläggs med sanktionsavgifter för brott mot GDPR är låg. De flesta kommuner i 
Sverige använder idag någon av de amerikanska molntjänsterna, ingen har hittills fått betala 
sanktionsavgift. 

Säkerheten ökar med molntjänster rent IT-tekniskt då man får tillgång till Microsofts 
respektive Googles IT-säkerhet. Även driftsäkerheten ökar, vid IT-incidenten i december 
hade vi fortsatt kunnat använda e-post med mera om tjänsten legat hos leverantören. 
 
Microsoft 365 införs mot dataskyddsombudets rekommendation med motiveringen: 

• Delar av programvaran används redan, ex Teams, SharePoint (intranätet). 
• Googles molntjänster används i sin helhet och har gjort så i 10 år under samma 

regelverk. 
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• Nyttan anses överstiga risken. Med kompetenshöjande åtgärder, klassning av 
information med mera minimerar risken att skyddsvärda personuppgifter hanteras 
felaktigt. Kommunen har ett stort behov av att få i gång synkningen av till exempel 
kalender och epost i surfplattor och telefoner, något som inte har fungerat sedan IT-
incidenten i december.  

 
Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan behövas. 

Alternativet till Microsoft 365 och Google Workspace är icke-amerikanska molntjänster där 
samma funktioner som finns samlat i Microsoft 365 kräver flera leverantörer, utveckling och 
integrationer. Väldigt få har lyckats med att få till en fungerande lösning, ingen kommun som 
förvaltningen känner till har lyckats. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 IT-chefen 
 Kommunchefen 
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§ 47 Diarienummer 2021/42 259 KS 

Skrivelse om initiativ för en gång- och cykelväg mellan 
Sandvik och Södvik 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  beakta initiativet inför prioriteringar av framtida investeringar i cykelinfrastrukturen. 

Ärendebeskrivning 
Södviks Samfällighetsförening och Sandviks Byalag har inkommit med önskemål om att det 
anläggs en gång- och cykelväg mellan Sandvik och Södvik. Föreningarna har kommit in 
med bland annat en skriftlig rapport som undersökt intresset och ägandeskapet av 
eventuellt berörda fastigheter. Föreningarna har också varit i kontakt med Trafikverket och 
lokala bolag som antingen kan tänka sig att stödja anläggningen eller utföra visst arbete.  

Kommunen har i sin cykelstrategi klargjort att det ska finnas ett tydligt cykelperspektiv i den 
fysiska planeringen och att möjligheten att utöka cykelvägsnätet ska undersökas i samband 
med infrastruktursatsningar, så som utbyggnad av vatten- och avloppsnätet.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2022-10-04 Gång- och cykelvägen Sandvik-Södvik 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att föreningarna har presenterat ett intressant 
förslag som beaktas framåt. 

I dagsläget finns ingen tydlig prioritering av vilka sträckor som kommun anser vara viktigast 
att utveckla för cykeltrafik. 

Beslutet skickas till 
 Södviks samfällighetsförening 
 Sandviks byalag 
 Samhällsplaneraren 
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