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§ 291 Dnr 2018/58 001 KS

Information från kommunchef om återförandet av den skattefinansera-
de verksamheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Kommunchefen närvarar inte, utan ersätts av ekonomichefen.

Ekonomichefen informerar bland annat om avskrivningar, inventarier med restvärde 
på 3,5 miljoner och hyrande av lokaler av Borgholm Energi AB:s lokaler.

______________
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§ 292 Dnr 2019/91 291 KS

Information; Status kring återställandet av Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för mottagen information och vidhåller att 
projekteringen ska fortsätta enligt tidigare utlagd plan.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen och kommunens fastighetsstrateger informerar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om kommunens arbete med att återställa och bygga upp skollokaler 
för att kompensera branden i Åkerboskolan.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen presenterad av förvaltning-
en.

Ekonomichefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om vilka lokaler som 
betraktades som försäkringsobjekt och skolpersonalens rapportering av vilka skolin-
strument som behöver ersättas och att denna information har värderats och skickats 
till försäringsbolaget. Kontakt med försäkringsbolaget förs. 

Fastighetsstrateg Maria Drott informerar om kommunens funktionsanalys (funktions- 
och lokalplan) av verksamheten som planeras ligga till grund för nybyggnationen. 

Fastighetsstrateg Kristian Kijewski informerar om processläge och kommunens an-
svar att projektera objektet och om utgångspunkt inför funktionsbeskrivning inför 
upphandlingsprocessen.

______________
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§ 293 Dnr 2015/255 822 KS

Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommun-
ledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter att be-
slut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en över-
syn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret komplette-
rades 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet att ta fram förslag på hur kommu-
nens badplatser ska skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare 
redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal strategi för badplatsernas utveck-
ling. Samt att uppdraget komplitterades 2019-06-11 §151 att badplatsutredningen 
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hante-
ras.

Beslutsunderlag
Strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun

Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete 
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering 
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillväga-
gångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad hand-
lingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attrak-
tiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om 
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.

För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som 
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur 
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina bad-
platser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för un-
derhållsarbetet och utveckling av badplatserna.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lyfta förslag till beslut 
från tjänsteskrivelsen, att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

______________
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§ 294 Dnr 2019/175 008 KS

Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för folkbokförda i 
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att lämna förslaget utan vidare åtgärd.

Ärendebeskrivning
Anki Arfvidsson har lämnat ett medborgarförslag om att alla som är folkbokförda i 
kommunen ska få ett Ölandskort. Kommunfullmäktige lämnade 2019-10-21 § 175 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21 § 175.

Anki Arfvidssons medborgarförslag 2019-08-20 Ett Ölandskort för folkbokförda i 
kommunen.

Bedömning
En kommun är enligt första kapitlet i kommunallagen (2017:725) skyldig att be-
handla alla sina medlemmar lika. Som medlem i en kommun räknas inte endast 
folkbokförda utan bland annat även alla som äger fast egendom i kommunen. 
Kommunen kan alltså inte särbehandla personer som är folkbokförda i kommunen.

Därför har kommunen ingen möjlighet att ta fram ett Ölandskort enligt intentionerna 
i medborgarförslaget. Det finns dock inget som hindrar att en privat aktör, oavsett 
om det är ett företag eller till exempel en ideell förening, tar fram ett Ölandskort.

Dagens sammanträde
Ordförande frågor om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna förlaget utan vi-
dare åtgärd och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar göra så.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 295 Dnr 2019/222 048 KS

Ansökan om bidrag för 2020; Totalförsvar Öland

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att medverka som medarrangör.

att utse fritidschef som kontaktperson.

att låna ut avspärrningsstaket, koner, bänkar och scenen samt bistå med för-
beredelser dagen innan inklusive klippning och röjning.

att bekosta hyra av toaletter under lördagen, 5 tkr.

Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget konto 1100-2752.

Ärendebeskrivning
Ölands Totalförsvar ansöker om att Borgholms kommun kan medverka som me-
darrangör, samt att utse en kontaktperson som kan knytas till projektet.

I likhet med föregående år låna ut stora scenen, bänkar, avspärrningsstaket och 
koner, samt liksom i år hjälpa till med alla förberedelser dagen innan. Samt att 
Borgholms kommun står för kostnaden avseende hyra av toaletter - ca 5 000 kro-
nor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-01

Ansökan om bidrag för 2020- Totalförsvar Öland

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunsty-
relsen att medverka som medarrangör, att utse fritidschef som kontaktperson, att 
låna ut avspärrningsstaket, koner, bänkar och scenen samt bistå med förberedel-
ser dagen innan inklusive klippning och röjning, att bekosta hyra av toaletter un-
der lördagen, 5 tkr och att medel anvisas ur kommunstyrelsens budget konto 
1100-2752.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
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§ 296 Dnr 2019/205 106 KS

Remiss - Regional serviceprogram för Kalmar län 2020-2024

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avge följande yttrande över förslag till Regionalt serviceprogram för Kalmar 

län 2020- 2024. 

Borgholms kommun ser positivt på att Region Kalmar län har tagit fram ett 
förslag Regionalt serviceprogram för åren 2020-2024. Eftersom vi också själ-
va under året påbörjat ett översiktsplanearbete samt står inför att revidera vår 
lokala service- och landsbygdsutvecklingsplan, så har vi tagit del av förslaget 
med ett extra stort intresse. 

Serviceprogrammet innehåller många bra ställningstaganden och insatsom-
råden, exempelvis behovet av att stärka landsbygds- och servicefrågornas 
roll i regional och kommunal planering. Vidare tycker vi det är positivt att go-
da förutsättningar för näringslivet lyft som en viktig faktor för landsbygdsut-
vecklingen, inte minst kan en stark besöksnäring och många delårsboenden 
skapa underlag som möjliggör för service även under lågsäsong. Det är bra 
att planen belyser behovet av att diskutera landsbygder i plural, inte minst blir 
utmaningarna och möjligheterna för landsbygder som är attraktiva för fritids-
boende andra än de för övrig landsbygd. Vi tror att vi genom att arbeta för en 
längre turistsäsong, tillsammans med digitaliserings möjligheter för ett delårs-
boende under större delar av året, kan förbättra möjligheterna till service året 
om. Vi anser att dessa möjligheter tydligare kan lyftas i serviceprogrammet.   

Generellt kan digitaliserings möjligheter för landsbygden göras tydligare i ser-
viceplanen. Kanske kan behovet av att tillvarata digitaliserings möjligheter för 
landsbygdens utveckling finnas med som ett av de generella ställningstagan-
dena. Angående digitalisering bör också behovet av den fysiska infrastruktu-
ren kopplat till digitalisering lyftas. Bredbandsutbyggnad är fundamentalt för di-
gitalisering men för att landsbygden ska kunna tillvarata dess möjligheter är 
även utvecklandet av en fungerande post- och paketdistribution väldigt viktigt. 
Med det sagt så delar Borgholms kommun slutsatsen om att offentliga mötes-
platser fyller en funktion som inte fullt ut kan ersättas av digitala arenor

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade den 2 oktober 2019 om remiss av förslag till Regionalt 
serviceprogram för Kalmar län 2020-2024. 

Varje län har ett Regionalt serviceprogram, som är framtaget utifrån en analys av rå-
dande förutsättningar på landsbygderna i länet. Det regionala serviceprogrammet 
utgör ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling och är kopplat till området Håll-
bar samhällsutveckling i den regionala utvecklingsstrategin. Programmet innehåller 
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de viktigaste prioriteringarna vad det gäller landsbygdsutveckling och serviceutveck-
ling i Kalmar län. 

Framtagandet av det regionala serviceprogrammet har skett i samverkan med regio-
nala, kommunala och lokala aktörer i Kalmar län och har förgåtts av en analys av 
landsbygderna i Kalmar län.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-22

E-post, Remiss - Regional serviceprogram för Kalmar län 2020-2021

Remissbrev - Regionalt Serviceprogram för Kalmar län 2020-2024

Regionalt Serviceprogram för Kalmar län 2020-2024

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att lämna följande yttrande: 

Borgholms kommun ser positivt på att Region Kalmar län har tagit fram ett 
förslag Regionalt serviceprogram för åren 2020-2024. Eftersom vi också själ-
va under året påbörjat ett översiktsplanearbete samt står inför att revidera vår 
lokala service- och landsbygdsutvecklingsplan, så har vi tagit del av förslaget 
med ett extra stort intresse. 

Serviceprogrammet innehåller många bra ställningstaganden och insatsom-
råden, exempelvis behovet av att stärka landsbygds- och servicefrågornas 
roll i regional och kommunal planering. Vidare tycker vi det är positivt att go-
da förutsättningar för näringslivet lyft som en viktig faktor för landsbygdsut-
vecklingen, inte minst kan en stark besöksnäring och många delårsboenden 
skapa underlag som möjliggör för service även under lågsäsong. Det är bra 
att planen belyser behovet av att diskutera landsbygder i plural, inte minst blir 
utmaningarna och möjligheterna för landsbygder som är attraktiva för fritids-
boende andra än de för övrig landsbygd. Vi tror att vi genom att arbeta för en 
längre turistsäsong, tillsammans med digitaliserings möjligheter för ett delårs-
boende under större delar av året, kan förbättra möjligheterna till service året 
om. Vi anser att dessa möjligheter tydligare kan lyftas i serviceprogrammet.   

Generellt kan digitaliserings möjligheter för landsbygden göras tydligare i ser-
viceplanen. Kanske kan behovet av att tillvarata digitaliserings möjligheter för 
landsbygdens utveckling finnas med som ett av de generella ställningstagan-
dena. Angående digitalisering bör också behovet av den fysiska infrastruktu-
ren kopplat till digitalisering lyftas. Bredbandsutbyggnad är fundamentalt för di-
gitalisering men för att landsbygden ska kunna tillvarata dess möjligheter är 
även utvecklandet av en fungerande post- och paketdistribution väldigt viktigt. 
Med det sagt så delar Borgholms kommun slutsatsen om att offentliga mötes-
platser fyller en funktion som inte fullt ut kan ersättas av digitala arenor.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.
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Skickas till
Region Kalmar Län
______________
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§ 297 Dnr 2016/216 003 KS

Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring i Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
att anta riktlinjer för bidrag till föreningar, att börja gälla från och med 2020.

Härintill föreslå kommunfullmäktige

att anta policy för bidrag till föreningar, att börja gälla från och med 2020.

I och med att policyn och riktlinjerna antas utgår tidigare fattade beslut om regler till 
kulturell verksamhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bidrag 
till studieförbundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kulturbi-
drag, KFN 2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojet, KS 2018-04-24 § 86 
uppdateras.

I och med att riktlinjerna antas kan även uppdrag nr. 12 i ärendet med dnr KS 
2016/243 om Sveriges bästa äldreomsorg, KF 2019-08-19 § 166 ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+)” an-
ses genomfört.

Ärendebeskrivning
Både kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har beslutat att 
uppdra åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 

Det är viktigt att förtydliga för kommunens medborgare vilka typer av bidrag som 
finns att söka, vad som krävs för att få ett bidrag och hur det sedan ska redovisas. 
Det är även önskvärt att få en bättre process för att hantera inkomna ansökningar 
samt ge ett väl genomarbetat beslutsunderlag till politiken för att komma ifrån da-
gens ofta snabba beslut som ger dålig överblick över budgeten samt gör det oklart 
om pengarna verkligen går till det de är tänkta för. Styrdokumenten ska underlätta 
besluten och bättre garantera att de bidrag som kommunen delar ut används till att 
skapa aktiviteter, mötesplatser, kulturella upplevelser och en meningsfull fritid för  
Borgholms invånare och besökare.

Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring. Se vidare policy för marknadsföring och sponsring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-13

Policy för föreningsbidrag i Borgholms kommun
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Riktlinjer för föreningsbidrag i Borgholms kommun

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38

Konsekvensanalys
Kommunstyrelsen hade 2018 en budget på 508 tkr för ”projekt och bidrag”. Under 
2018 tillkom det i genomsnitt ett beslut per sammanträde på kommunstyrelsens ar-
betsutskott gällande bidrag. Ofta är ärendena ej beredda. Under 2018 hade det, utö-
ver det som budgeterats, beslutats om ytterligare 500 tkr i olika typer av bidrag av 
kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. I budgeten ingår även bidrag till fiber 
samt medfinansiering. Under 2019 är budgeten 1 200 tkr. 

Utöver den beslutade budgeten finns 500 tkr avsatta för uppväxlingsprojekt samt bi-
drag till näringsliv (bland annat ung företagsamhet), medlemsavgifter och ungdoms-
politik (bl.a. Kumulus och regional samverkan). 

Den allmänna kulturgarantin innebär att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
finansierar skolans kulturverksamhet med 200 tkr var. 

Priserna Ölandsglöd, Kulturpriset och socialnämndens kvalitetspris till uppgår till 30 
tkr. Dessa är egentligen inte föreningsbidrag, men ändå en typ av stöd till organisa-
tioner och det civila samhället, som kan tas med i den samlade översikten av hur 
mycket kommunen bidrar med. Detsamma kan gälla för fonder. Dessa ingår inte i 
sammanställningen, eftersom utbetalningarna varierar beroende på avkastning och 
fondernas statuter.

Förutom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kulturutskott, betalar socialnämn-
den bidrag till organisationer inom det sociala området på 200 kr/år.

Bidragstyp Budget

Uppväxlingsprojekt, 
näringsliv, medlemsavgifter, ungdomspoli-
tik, investeringsbidrag

650 tkr

Vägbidrag och cykelbidrag 1 050 tkr

Studieförbund 175 tkr

Kulturgaranti (KS + UN) 200tkr + 200 tkr

Kultur (arrangemangs- och verksamhets-
bidrag)

800 tkr

Fritid (driftbidrag, lokalhyresbidrag, lokalt 
aktivitetsstöd, pensionärsföreningar, byg-
degårdar) 

1 255 tkr
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Bidrag sociala området 200 tkr

Priser (Ölandsglöd, kulturpris, social-
nämndens pris)

30 tkr

Sammanlagt 5 110 kr

De olika bidragen

Förändringar

 Ungt kulturbidrag utgår (det har endast varit en icke berättigad sökande under tiden 
det har funnits). Unga uppmanas istället att söka arrangemangsbidrag och kommer 
att prioriteras vid bedömning om bidrag.  

 De bidrag som socialnämnden har administrerat övergår till kommunstyrelsen att 
administrera i enlighet med de nya riktlinjerna. 

 Uppväxlingsprojekt ska inte kunna ges till en privatperson, bidrag ska alltid gå till en 
förening. 
Aktivitetsstöd 65+ - kallas i riktlinjerna för verksamhetsbidrag till sociala föreningar 
(Sveriges bästa äldreomsorg, dnr KS 2016/243)

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslåt kommun-
styrelsen att anta riktlinjer för bidrag till föreningar, att börja gälla från och med 
2020 och föreslå kommunfullmäktige att anta policy för bidrag till föreningar, att bör-
ja gälla från och med 2020.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Instans Bidragstyp

Kommunstyrelsen / kom-
munstyrelsens arbetsutskott

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, verksam-
hetsbidrag, väg- och cykelbidrag, uppväxlings-
projekt, fonder

Kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskott

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 
och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, pro-
jektbidrag, verksamhetsbidrag, lokalt aktivitets-
stöd, samlingslokaler 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 298

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 298 Dnr 2019/237 003 KS

Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Härintill föreslås kommunstyrelsen

att anta riktlinjer för marknadsföring och sponsring.

Ärendebeskrivning
Policyn för marknadsföring och sponsring ska säkerställa att kommunen är tydlig 
och transparent vid alla olika typer av samarbeten. 

Marknadsföring av Borgholms kommun syftar till att öka attraktionskraften så att 
fler vill besöka, bosätta sig och verka i kommunen. Marknadsföring ska rikta sig till 
privatpersoner och företag, möjliga inflyttare och företag, för eventuell etablering 
samt till befintliga och möjliga besökare i kommunen.

Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en 
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. Sponsringen är ett öm-
sesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller genom vara, tjänst eller service 
och i sin tur får en motprestation, som kan vara att synas på olika sätt i samband 
med den sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna 
marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman 
med ett visst projekt eller aktivitet. 

För att sponsringen ska vara tillåten för en kommun måste insatsen och motpresta-
tionen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. Sponsring skiljer sig på 
det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om dessa står det mer i kommunens 
riktlinjer för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring mås-
te ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, övergripande styrdoku-
ment och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet och god 
ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet 
och rättsäkerhet. Vid alla sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens gra-
fiska profil och logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt 
avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-06-18
Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun
Riktlinjer marknadsföring och sponsring Borgholms kommun
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 298

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslåt kommun-
styrelsen att anta riktlinjer för marknadsföring och sponsring och föreslå kommun-
fullmäktige att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 299

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 299 Dnr 2017/274 106 KS

Nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att ingå nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion för 2020-01-01 till 2020-

12-31 med villkor enligt bifogat avtalsförslag. 

att kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för 
näringsliv hos Tillväxtenheten.

att utvärdering ska göras innan eventuell förlängning.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2016, mellan Kalmarsund Promotion och 
Borgholms kommun är uppsagt för omförhandling och upphör att gälla 2019-12-31. 
Det nya avtalsförslaget har anpassats utifrån vad som är bra för nyföretagande 
samt redan existerande företag inom Borgholms kommun. Den nya avgiften har 
sänkts från 50 tkr till 40 tkr/år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslåt kom-
munstyrelsen att ingå nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion för 2020-01-
01 till 2020-12-31 med villkor enligt bifogat avtalsförslag, att kostnaden på 40 tkr 
exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för näringsliv hos Tillväxten-
heten och att utvärdering ska göras innan eventuell förlängning.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 300

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 300 Dnr Klicka här för att ange text. KS

Kalmarsunds Gymnasieförbund, Robert Bergqvist - Kommunala aktivi-
tetsansvaret - information om vad KAA innebär ochur nuläget ser ut i 
kommunen, samt arbetssättet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott mottar och tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Motivationscoacher från Kalmarsunds gymnasieförbund besöker kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att informera om det kommunal aktivitetsansvar.

Beslutsunderlag
Rapport läsåret 2017 – 2018 Kommunalt aktivitetsansvar – Kalmarsunds gymnasie-
förbund
Kommunalt aktivitetsansvar Handlingsplan och rutiner i Borgholms kommun 2019/ 
2020
Presentation

Dagens sammanträde
Robert Bergkvist och Mikael Holmåker från Kalmarsunds gymnasieförbund informe-
rar kommunstyrelsens arbetsutskott om det kommunala aktivitetsansvaret och gym-
nasieförbundets syn på Borgholms situation och arbete för att uppfylla ansvaret och 
hur medlemskommunerna och gymnasieförbundet arbetar tillsammans på tjänste-
mannanivå. Gymnasieförbundets arbete för att bland annat förebygga att individer 
hamnar i det kommunala aktivitetsansvaret informeras om.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen som presenteras.  
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 301

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 301 Dnr 2016/217 151 KS

Kommunikationsstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta kommunikationsstrategin för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
En kommunikationsstrategi är en plattform för information och kommunikation

för kommunens medarbetare, förtroendevalda och andra som agerar företrädare för

kommunen. Den presenterar riktlinjer och ett gemensamt synsätt på hur alla relatio-
ner och information- och kommunikationsfrågor ska hanteras både internt och 
externt.

Det är en kommuns skyldighet att vara transparent för sina invånare, att föra en dia-
log och att ge information och kunskap som är enkel för alla att ta till sig. Strategin 
ska fungera som ett verktyg och ett stöd för samtliga verksamheter i kommunen och 
hjälpa oss att uppnå de mål som formulerats för verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-11-15 § 419 kommun-led-
ningskontoret att fortsätta framtagandet av kommunikationsstrategi utifrån 
presenterad behovsanalys och handlingsplan. 

Strategin visar på hur vi ska kommunicera i enlighet med kommunens kärnvärden:

Välkomnande, utvecklande och tillsammans - för att uppnå verksamhetens övergri-
pande vision: "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."

Kommunikationsstrategin definierar intern och extern information, målgrupper, mål 
och riktlinjer för kommunikationen. De olika tillämpliga kanaler som finns för kommu-
nens kommunikation gås igenom, liksom roller och ansvar i kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategi Borgholms kommun

Tjänsteskrivelsen 2019-11-29

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrel-
sen att anta kommunikationsstrategin för Borgholms kommun.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 301

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 302

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 302 Dnr 2019/238 423 KS

Skrivelse med förfrågan om att köpa fastigheten Skriketorp 2:17

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att inte fatta beslut innan Plansam berett frågan djupare.

Ärendebeskrivning
Ägaren till fastighet Skriketorp 2:17 har skickat en intresseförfrågan om köp 
av fastigheten till kommunen. 

Bedömning
Kommunens mark- och exploateringsstrateger och plan- och byggenhet har 
gjort en översikt av eventuella nyttor för kommunen

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka med mark- och exploaterings-
strategen att kostnader och fastighetsstrategiska mål tas hänsyn till. 

______________
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