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§ 187 Ansökan om medfinansiering, asfaltering av Horns kustväg 2019/142 048 4

§ 188 Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1 2019/176 253 5

§ 189 Anläggande av Mountainbikebana; nyttjanderätt samt anvisning av 
medel

2019/179 443 6 - 7

§ 190 Remiss ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 19475.1 
(Trollskogsvägen) 

2019/178 311 8

§ 191 Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus 2018/285 106 9 - 10

§ 192 Regional samverkan kring ungas uppväxt - fortsatt projekt 2020-
2022 LUPP

2019/168 11 - 12

§ 193 Återrapportering; avslut av uppdrag ersättningslokaler 
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten

2018/272 298 13

§ 194 Återrapportering; avslut av uppdrag att upprätta riktlinjer för 
ledskärmar

2018/131 201 14
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§ 196 Revidering - allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms 
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§ 198 Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för 
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2019/163 189 20 - 21
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2:1 väg på 136:an

2019/73 109 24

§ 201 Information; branden på och återställandet av Åkerboskolan 2019/91 291 25

§ 202 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 
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2019/25 012 26 - 27

§ 203 Information från personalavdelningen 2019/12 020 28

§ 204 Bruttolöneavdrag - förmånscykel 2019/184 028 29
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 186

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2019/183 808 KS

Förfrågan om att vara medarrangör till Runmageddon och Ultimate OCR

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig positiv till att vara medarrangör vid hinderbanloppet.
att uppdra till fritidschefen att efter kontakt med arrangören upprätta och teckna  

samverkansavtal varav ska framgå att det inte innebär några extra kostnader 
för kommunen.

att uppdra till fritidschefen att kontakta lokala idrottsföreningar om hjälp med 
funktionärer till loppet och städning efter loppet.

Uppdragen ska återrapporteras till arbetsutskott under oktober månad. 

Ärendebeskrivning
I skrivelse 2019-08-30 frågar Superia Fitness AB och Runmageddon Global om 
Borgholms kommun vill vara medarrangör vid eventuellt hinderbanlopp under andra 
hälften av augusti 2020.  Loppet är tänkt att förläggas mellan Djupvik och Lunde-
gård. 

Föreningen vill att kommunen ska vara behjäplig vid arrangemanget bland annat 
med tillgång till kommunal mark, ett 30-tal funktionärer vid loppet samt städning av 
området efter genomfört lopp.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-08-30.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) redogör för förfrågan och hur kommunens medarrangemang ska 
kunna lösas. 

Skickas till
Fritidschefen

______________
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§ 187 Dnr 2019/142 048 KS

Ansökan om medfinansiering, asfaltering av Horns kustväg

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå investeringsbidrag till Horns kustväg. 

Ärendebeskrivning
Fornbods vägsamfällighet efterfrågar 2019-06-13 investeringsbidrag till asfaltering 
mellan Alvedsjöbodar och Byerum. I dagsläget är vägen belagd med grus och un-
derhålls med bidrag från Trafikverket och Borgholms kommun.     

Efter klagomål från cyklister, hemtjänsten och boende som besväras av vägdamm 
och hålor i vägbanan har styrelsen gett ett förslag till årsstämman att belägga den 
aktuella sträckan. Eftersom sträckningen går genom Horns kungsgårds naturreser-
vat har en ansökan gjorts hos Länsstyrelsen. Denna ansökan är beviljad och dis-
pens finns för att få asfaltera vägen. 

En offert från Svevia tyder på en kostnad mellan 2,5 mkr till 3 mkr. 

Vägsamfälligheten är beredd att ta en del av kostnaden men utan medfinansiering 
från Trafikverket och kommunen kommer inte investeringen vara möjlig.

Beslutsunderlag
Kommunen har valt att stödja vägföreningar och vägsamfälligheter på tre olika sätt. 
Årligen betalas vägbidrag ut i form av driftbidrag, turistvägsbidrag och skötselbi-
drag. Årligen kan Fornbods vägsamfällighet räkna med cirka 22 000 kronor i mot-
tagna bidrag från kommunen. Utöver detta får föreningen årligen ett driftbidrag från 
Trafikverket och har även ansökt om ett investeringsbidrag från Trafikverket. 

Bedömning
Kommunen har ingen möjlighet att bidra även med investeringsbidrag till föreningar 
då det ekonomiska utrymmet krymper kommande år. Regelverket kring investe-
ringsbidrag borde förtydligas och då även ingå i en ny policy för enskilda vägar.

Konsekvensanalys
Om kommunen beviljar detta bidrag kan det bli prejudicerande och fler bidragsbe-
talningar kommer att ske i form av investeringsbidrag. 

Skickas till
Fornbods vägsamfällighet

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 Dnr 2019/176 253 KS

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att försälja del av fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 om cirka 4 500 kvm enligt 

karta. Den tillköpta marken förrättas till Norra Gärdslösa 10:3.

Vidare noteras att värdering av marken ska göras innan försäljningen genomförs. 

Ärendebeskrivning
Dag Bjurklint äger idag fastigheten Norra Gärdslösa 10:3 och har inkommit med en 
förfrågan om att köpa del av kommunens mark. Markdelen som Bjurklint önskar kö-
pa utgör 4 474 +/- 200 kvadratmeter utav Norra Gärdslösa 10:1 och angränsar till 
Bjurklints fastighet. Idag är marken uppvuxen av tät ung lövskog och nyttjas inte. 
Området är inte detaljplanelagt.

Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse 2019-08-16.

Bedömning
Marken ligger utanför detaljplanelagt område och ligger inte i kommunens priorite-
ringslista för utvecklingsområden.

Konsekvensanalys
Enligt den fördjupade översiktsplanen från 2002 framgår det att ett antal bostads-
tomter bör kunna tillskapas i området, söder om kyrkan, på kommunägd mark. Ös-
ter om aktuellt område har tillväxtenheten funnit handskissade planer för exploate-
ring av fyra till fem tomter. Dessa berör dock inte det aktuella försäljningsområdet. I 
det fall kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området 

Dagens sammanträde
Vid sammanträdet noteras att värdering av maken ska göras innan försäljnigen ge-
nomförs. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploatering för värdering

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189 Dnr 2019/179 443 KS

Anläggande av Mountainbikebana; nyttjanderätt samt anvisning av me-
del

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att mark- och exploatering upprättar och enligt delegation undertecknar arrende-

avtal/nyttjanderättsavtal för aktuellt markområde. Avtalet ska även innefatta 
klara krav på Borgholm CK gällande åtagande av skötsel av området. 

att bistå Borgholm CK med 45 000 kronor för att genomföra sin satsning på 
mountainbikebana vid Karlshöjd liksom bistå med fyllnadsmaterial/grus som 
kommunen redan besitter.

att medel anvisas från kommunstyrelsens budget konto 1010-1300.

Föreningen rekvirerar bidraget genom att fakturera kommunen.

Ärendebeskrivning
Borgholm CK framför i skrivelse önskemål om att få arrendera en del av Borgholm 
11:1, även känd som lokal pulkabacke. Marken har naturligt förhöjda värden av ar-
senik liksom redovisar fornminneslämningar vilket har begränsat dess använd-
ning/exploatering i tidigare skede. Av skrivelsen framgår:

”Borgholm CK har idag drygt 100 medlemmar där en stor del är barn, runt 30st. Vi 
växer stadigt och intresset ökar.

Det vi saknar är en naturlig samlingsplats. Rällaskogen finns men det är för långt 
för att uppmuntra till spontanidrott. Vår ambiiton är att starta upp en ungdomsverk-
samhet och det har redan börjat sen i våras med enklare ungdomsträningar. Vi 
kommer även skicka två personer på ungdomsledarutbildning i höst. Pusselbiten 
som saknas är en träningsanläggning med närhet till stigrik skog. Karlshöjd är just 
det.

Vi räknar med att få sponsring i form av material och maskiner från det lokala nä-
ringslivet men det kommer inte täcka allt. Vi kommer söka bidrag från Idrottslyftet, 
Sparbanksstiftelsen, Allmänna Arvsfonden, etc. för att fortsätta utvecklingen. Det 
kommer vara ett levande område.

En som har varit delaktig i och byggt IK Hakarpspojkarnas anläggning i Jönköping 
har lämnat offerten. Deras kostnad var runt 300 tkr inkl allt. Maskiner, material, etc. 
Vi kommer kunna bygga detta billigare tack vare goda kontakter men vi behöver er 
hjälp för att komma igång.”

Beslutsunderlag
Kartskisser och illustration samt från föreningens samarbetspartners ABLOC.
Tjänsteskrivelse 2019-08-28.
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Bedömning
Marken som omnämns är outnyttjad i dagsläget och används flitigt vintertid som 
pulkabacke. Spontanidrott bör premieras, inte minst mountainbikeutövning som är 
en åretruntaktivitet. Platsen vid Karlshöjd blir en social och levande samlingsplats, 
oavsett tid på året för den låga investeringen som fordras.

 I avtalet mellan Borgholms kommun och Borgholms CK fordras en klar redogörel-
se parterna emellan gällande fördelning av skötsel. Borgholms kommun bör över-
lämna skötselansvaret på cykelklubben.

Konsekvensanalys
Denna aktivitet förutsätter att marken bedöms lämplig att nyttjas för ändamålet. 
Chef för miljöenheten konstaterar att marken inte är godkänd för industri eller lik-
nande. Heller inte för boende där människor vistas längre tid eller på annat sätt ris-
kerar att exponeras för föroreningen. 

Skickas till
Borgholms CK
Ekonomiavdelningen
Mark- och exploatering

______________

7



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 Dnr 2019/178 311 KS

Remiss ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 19475.1 
(Trollskogsvägen)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att inte lämna någon erinran mot ansökan om sänkt hastighet under turistsä-

songen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2019-08-23 om kommunens yttran-
de gällande ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 19475.1 (Trollskogsvä-
gen). Ansökan avser sänkning av hastighet på aktuell väg till 30 km/h under turist-
säsongen.

Beslutsunderlag
Remiss.
Tjänsteskrivelse 2019-08-23

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län

______________
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§ 191 Dnr 2018/285 106 KS

Återraportering; Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Borgholms kommun går ur föreningen KUMULUS per den 2019-12-31 och 

uppdrar till kommunens ombud vid den extra föreningsstämman att tillstyrka 
att föreningen läggs ner. 

att utse folkhälsopolitiker Marcel van Luijn att företräda kommunen vid den extra 
föreningsstämman 2019-09-24. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-08 § 8 bland annat
- att säga upp avtalet att sluta gälla 2019-12-31.
- att uppdra till kommunchefen att se till att kommunen under år 2019 tar del av 

medlemsskapets erbjudande.

Föreningen KUMULUS har kallat till extrainsatt föreningsstämma den 24 september 
2019 för att diskutera om föreningen ska finnas kvar: 
(utdrag ur fil skickad från ansvarig tjänsteman från Kumulus: ”Kumulus är en orgai-
sation som till största delen bygger på projekt och externt finansierad verksamhet. I 
samband med regionbildningen och bildandet av Region Kalmar län och Kommun-
förbundet Kalmar län så har Kumulus funktion och efterfrågan minskat. Till följd av 
detta har kansliets ekonomi påverkats. Kommunförbundet Kalmar län, likt Kumulus, 
har fått i uppdrag att jobba med ungdomsfrågor i Kalmar län. Det gör att organisatio-
nernas ungdomsarbeten blir likartade. Med svår ekonomi i Kumulus och med en ny-
bildad organisation med samma mål kring ungdomsarbetet i länet så har frågan 
kring avveckling av Kumulus uppkommit.”

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08 § 8. 
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 med återrapportering. 

Bedömning
Under 2019 har Borgholms kommun genomfört följande aktiviteter med stöd av Ku-
mulus. Kommunen betalar i medlemskap till Kumulus 34 000 kronor plus 3,75 kro-
nor per ungdom. Totalt 40 615 kronor. 
Under 2019 har kommunen genomfört bland annat nedanstående med stöd från Ku-
mulus: 
1) 2 st Lisebergsresor (20 000 kr)
2) Föreläsningar angående näthat riktat till ungdomar på mellanstadie- och hög-

stadium. 
3) Ansvarig tjänsteman på Kumulus kommer eventuellt att delta i 2.
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Kommunledningsförvaltningen anser med anledning av ovanstående att Borgholms 
kommun kan lämna föreningen KUMULUS 2019-12-31 och uppdrar till kommunens 
ombud vid den extra föreningsstämman att tillstyrka att föreningen läggs ner. 

Skickas till
Kumulus
Folkhälsopolitikern
Ekonomiavdelningen
Tillväxtchefen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 Dnr 2019/168 KS

Regional samverkan kring ungas uppväxt - fortsatt projekt 2020-2022 
LUPP

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Borgholms kommun, under förutsättning av övriga kommuners deltagande, 

deltar i projektet 2020-2022 för genomförande av LUPP även under 2021.

att     uppdra åt ansvarig tjänsteman att undersöka om kommunförbundet kommer 
erbjuda LUPP även 2024 och till vilken kostnad. 

Ärendebeskrivning
2018 ersattes LUPP-nätverket med ett breddat barn- och ungdomsnätverk. Kom-
muner som ingår i projektet Regional samverkan kring ungas uppväxt 2017-2019 
har utsett deltagare.

Tidigare regionförbundets styrelse förde över projektmedel för kommande arbete 
med ungdomsfrågor och LUPP till föreningen Kumulus. Ej nyttjade medel från 2017 
flyttades fram för att kunna nyttjas 2019-2020. Kommunförbundet har huvudansva-
ret för ungdomsfrågor. Kommunalt deltagande i Ungas uppväxt och medlemskap i 
Kumulus är två skilda saker.

Uppdraget fördelas mellan Kumulus och kommunförbundet, där Kumulus sköter 
det praktiska och administrativa kring nätverket och kommunförbundet ansvarar 
förhuvudansvaret för ungdomsfrågorna, kontakt med kommunerna och redovisning 
av den regionala LUPP-undersökningen. De lokala kommunala rapporterna levere-
ras av Kumulus.

2017 och 2018 har rekvirerats från kommunerna. 2019 års del kommer att fakture-
ras från Kumulus till kommunerna. 1,5 miljoner finns kvar att nyttja för att genomfö-
ra ytterligare en LUPP-undersökning 2021. Beslut från länets kommuner behövs 
för perioden 2020-2022 om totalt 522 297 kronor. 1:1-medel från Region Kalmar 
län rekvireras. Förslag kommer att skickas ut till varje kommun.

Beslutsunderlag
Borgholms kommun har sedan 2009 genomfört LUPP-undersökningar (lokal upp-
följning av ungdomspolitiken). 
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 med förslag att delta.

Ärende 2018/285 där kommunen beslutar att lämna Kumulus.
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Bedömning
Borgholms kommun har sedan 2009 genomfört LUPP-undersökningar (lokal upp-
följning av ungdomspolitiken) sedan 2009. Undersökningarna har genomförts vart 
tredje år. 2018 genomfördes undersökningen för fjärde gången vilket ökar förut-
sättningarna för att kommunen kan mäta utveckling över tid för målgruppen. Tilläg-
gas bör att MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) har genom-
fört en omarbetning av Lupp-enkäten vilket innebär att det blir svårare att mäta ut-
veckling över tid.  

Resultaten från LUPPEN kommer ligga till grund för två inflytande- (dialogforum) 
som kommer att genomföras under hösten/vintern 2019/2020. Deltar gör politiker 
från kommunen samt elevråd från respektive högstadieskola. Förhoppningen är att 
dialogforumen ska ligga till grund för regelbundna möten mellan politiker och unga 
framöver. 

Resultaten från LUPPEN underlättar även arbetet kring vilka insatser som bör prio-
riteras inom området unga framöver. Kommunledningsförvaltningen anser att kom-
munen bör delta i LUPP-undersökningen för 2021 såtillvida att inga ytterligare om-
arbetningar kommer att genomföras av MUCF eller annan myndighet.

Skickas till
Kommunförbundet Kalmar 
Ekonomiavdelningen
Ungdomssamordnaren
Ungdomspolitikern

______________

12



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 193

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 Dnr 2018/272 298 KS

Återrapportering; avslut av uppdrag ersättningslokaler arbetsförmed-
lingen och arbetsmarknadsenheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta ärendet om ersättningslokaler för Arbetsförmedlingen och kommu-

nens arbetsmarknadsavdelning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2028-12-04 § 343  att säga upp hyres-
avtalet mellan Borgholms kommun och Byggnadsfirma Claesson och Anderzén HB 
gällande lokaler för Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen i fastighe-
ten Kamelen. 

Vidare uppdrogs åt fastighetsavdelningen 
- att återkomma med förslag på ersättningslokaler och beräknad kostnad för dessa.

Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har tillsammans med fastighetsägaren tagit fram förslag till 
ersättningslokaler i Kamelen, anpassad utifrån den verksamhet som arbetsförmed-
lingen och arbetsmarknadsavdelningen planerat. Organisatoriska förändringar har 
gjort att behoven har ändrats. Socialförvaltningen har minskat antalet tjänster vilket 
medförde att kontorsplatser blev tillgängliga i fastigheten Höken. Uppdraget för ar-
betsförmedlingen har påverkats av nationella arbetsmarknadspolitiska beslut vilket 
medfört minskad närvaro i Borgholm. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsav-
delningen har nu tillgång till kontorsplatser i socialkontorets lokaler.

Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att Borgholms kommun inte har fort-
satt behov av de tidigare aktuella lokalerna i Kamelen och föreslår att uppdraget 
och ärendet ska avslutas.

Skickas till
Fastighetsavdelningen

______________
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§ 194 Dnr 2018/131 201 KS

Återrapportering; avslut av uppdrag att upprätta riktlinjer för ledskär-
mar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta ärendet eftersom inga riktlinjer för ledskärmar tagits fram.

Sökanden får återkomma med eventuell ny ansökan. Det noteras att frågor gällan-
de ledskärmar hanteras inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde. 

Ärendebeskrivning
Eventbyrån ansökte 2018-04-19 om att få placera ledskärmar för reklambudskap 
på kommunens mark. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-15 
§ 140 att i avvaktan på framtagande av riktlinjer för ledskärmar inte lämna något 
besked.

Beslutsunderlag
Eventbyråns framställan 2018-04-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-15 § 140 med förslag att ta fram 
riktlinjer
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 med förslag att ärendet avslutas. 

Bedömning
Eventbyrån har liksom flera andra intressenter visat intresse för att sätta upp led-
skärmar för reklamändamål. Om så ska ske på kommunens mark måste riktlinjer 
eller principer för detta fastställas först, eftersom flera olika företag/personer har lik-
nande intressen.

Konsekvensanalys
Det går inte att avgöra ärenden i denna fråga utan att först ta fram riktlinjer eller 
principer, och det har ännu inte gjorts.

Dagens sammanträde
Det noteras att det inte längre är aktuellt att ta fram riktlinjer för ledskärmar då dessa 
frågor ska hanteras inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

Skickas till
Eventbyrån
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 195 Dnr 2015/175 019 KS

Återrapportering; avslut av uppdrag harmoniering av Ölandskommu-
nernas befintliga klimat- och energistrategier

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ärendet avslutas då kommunens klimat- och energistrategier är under revide-

ring.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund föreslog 2015-06-01 § 47 att medlemskommunerna 
Borgholm och Mörbylånga under 2015 tar fram förslag över hur Ölandskommuner-
nas befintliga klimat- och energistrategiers övergripande visioner och mål kan har-
monieras. 

Vid kommunalförbundets sammanträde informerades om Projekt Smilegov som 
handlar om att hitta samarbetsformer för att undvika administrativa barriärer mellan 
myndigheter, näringslivsaktörer, organisationer och invånare för att kunna genom-
föra framgångsrika energiprojekt. Projektet är tre-årigt och avlutas under 2015. 
Ölands roll i projektet är att identifiera nyckelfaktorer som leder till gott samarbete 
och lyckade energiprojekt samt att ta fram en handledning för detta. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 § 246 med förslag till miljö- och håll-
barhetsberedningen att ta fram förslag på harmoniering. 
Tjänsteskrivelse 2019-08-20 med förslag att ärendet avslutas. 

Bedömning
Under 2019 har arbetet med att ta fram en ny klimat- och energistrategi påbörjats 
och en ny strategi förväntas vara klar för antagande av kommunfullmäktige under 
2019. Därmed kommer de nya strategierna att vara harmoniserade och ärendet har 
fullföljts.

Konsekvensanalys
Syftet med det ursprungliga beslutet kommer att uppfyllas.

Skickas till
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Ölands kommunalförbund

______________
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§ 196 Dnr 2019/165 003 KS

Revidering - allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kom-
mun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera de reviderade lokala ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen för syn-

punkter inför antagande

Vidare föreslås kommunstyrelsen att efter inkommet remissvar föreslå kommunfull-
mäktige

att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Kommuner får meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Borg-
holms kommuns lokala ordningsföreskrifter reviderades senast 2015, och antogs 
av kommunfullmäktige 2015-05-18 § 78. Bland annat den nya lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter som begränsar rökning utomhus ger anledning 
att revidera de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-05. 

Bedömning
I den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter finns vissa begräns-
ningar av var och hur man får röka utomhus. I vissa avseenden måste lagen tolkas, 
och miljö- och byggnadsnämnden valde i beslut 2019-06-27 § 123 att tolka lagen 
som att rökning inte är tillåten på gågator under gågatuperiod. För att förtydliga vad 
som verkligen gäller i Borgholms kommun behöver detta skrivas in i de lokala ord-
ningsföreskrifterna. Därför föreslås en ny paragraf 12 i de lokala ordningsföreskrif-
terna.

Det har dessutom kommit synpunkter från allmänheten till kommunen om otydlig-
heter i var hundar får bada under sommarsäsongen. Även här föreslås ett förtydli-
gande i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Sedan de nu gällande föreskrifterna antogs har vissa förhållanden ändrats. Sådana 
saker har korrigerats i det reviderade förslaget, och dessa ändringar finns markera-
de. Numreringen av paragraferna förändras efter den nya paragraf 12. I nya para-
graf 15 (camping) och 20 (fyrverkerier) föreslås förändringar som påverkar sakin-
nehållet i föreskrifterna. Även dessa är markerade. 

I det reviderade förslaget är dessutom alla förkortningar borttagna och några rent 
språkliga rättningar gjorda. Dessa finns inte markerade i dokumentet.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget till reviderade ordningsföreskrifter är främst att före-
skrifterna anpassas till förändrad lagstiftning och i övrigt ändrade förhållanden. Vis-
sa saker är förtydligade, och några saker har ändrats i syfte att göra föreskrifterna 
mera allmänna så att eventuella förändringar i till exempel kommunens organisa-
tion inte ska påverka föreskrifterna. Förändringarna i sak är relativt små, men för-
hoppningsvis kommer förslaget att leda till ökad tydlighet.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Kommunstyrelsen efter remissvar från länsstyrelsen

______________
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§ 197 Dnr 2019/75 106 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta Borgholms kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska enligt lag (2006:544) om kommuners ansvar vid allvarliga kriser 
göra en risk- och sårbarhetsanalys som ska levereras till länsstyrelsen senast 31 
oktober året efter allmänna val. 

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-02.

Bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen har avgränsats till att huvudsakligen omfatta extraor-
dinära händelser som uppkommer på grund av olyckor av alla slag. Den omfattar 
alltså inte händelser som uppstår genom sabotage, terrorism eller höjd beredskap. 

Alla kommuner måste parallellt med risk- och sårbarhetsanalysen göra en säker-
hetsskyddsanalys och –plan. Säkerhetsskyddsanalysen ska ha sekretessnivå som 
säkerhetsskyddat material, det vill säga den får bland annat inte finnas på en dator 
som har kontakt med internet eller i ett digitalt diariesystem. Säkerhetsskyddsana-
lysen ska därför beslutas av kommunchef. För att praktiskt förenkla sekretesshan-
teringen av risk- och sårbarhetsanalysen har all information som kräver sekretess-
nivå ”säkerhetsskydd” placerats i säkerhetsskyddsanalysen. Det gäller till exempel 
hotbilder med utgångspunkt i sabotage eller terrorism. Det innebär att risk- och sår-
barhetsanalysen inte behöver ha sekretessnivå säkerhetsskydd, vilket möjliggör en 
normal politisk hantering av risk- och sårbarhetsanalysen. De delar i risk- och sår-
barhetsanalysen som berör enskilda personer, verksamheter eller företag kräver 
dock lite högre sekretess än brödtexten.  

Konsekvensanalys
Sekretessnivån på allt material som rör krishantering, samhällsviktig verksamhet 
och sårbarheter och brister i relation till samhällsviktig verksamhet har höjts i den 
nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Grunden är att man inte ska presentera fär-
diga ”listor” på sårbarheter för eventuella fiender eller illasinnade personer. Risk- 
och sårbarhetsanalysen ska därför, även om den i sin helhet inte får en sekre-
tesstämpel, behandlas som känsligt material och den kommer inte att finnas offent-
ligt tillgänglig på hemsidan.
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En risk- och sårbarhetsanalys är ett levande dokument, vars huvudsakliga syfte är 
att vägleda kommunen i arbetet att stärka förmågan att hantera extraordinära hän-
delser. De åtgärdsförslag som presenteras i risk- och sårbarhetsanalysen kommer 
att återkomma i kommunens ordinarie verksamhetsplanering och i förekommande 
fall budgetarbete. Beslut om en risk- och sårbarhetsanalys innebär därför inte att i 
analysen föreslagna åtgärder beslutas.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 198 Dnr 2019/163 189 KS

Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för krisled-
ningsnämnden samt planer för praktiskt arbete

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap, som 

därmed ersätter tidigare beslutade krisledningsplaner.

att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden, som ersätter reglemente 
antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 205.

Ärendebeskrivning
Kommuners ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i lag (2006:544) om 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Året efter allmänna val ska 
alla kommuner besluta om reglemente för krisledningsnämnd och ett nytt styrdoku-
ment som klargör kommunens organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid 
olika typer av samhällsstörningar. 

Beslutsunderlag
Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap.
Reglemente för krisledningsnämnden.
Tjänsteskrivelse 2019-07-29.

Bedömning
Reglementet för krisledningsnämnden är i sak detsamma som det tidigare besluta-
de (2015-12-14). Styrdokumentet däremot är delvis ny eftersom riktlinjerna till lag 
(2006:544) har ändrats och därmed kraven på innehåll i styrdokument (tidigare 
”Plan för hantering av extraordinära händelser”). Styrdokumentet är utformat i en-
lighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dokument ”Vägledning 
för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022”. Den vägledningen är i sin 
tur framtagen i enlighet med ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022” mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Konsekvensanalys
De förändringar som gjorts jämfört med förra mandatperioden härrör från ”Över-
enskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022”, där beslutsordningen 
för olika delar av krisarbetet ändrats. Enligt överenskommelsen ska styrdokumentet 
i första hand innehålla kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att 
kommunen själv tolkar hur man ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. 
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Det nya styrdokumentet innebär en renodling av beslutsnivåerna för politik respek-
tive tjänsteorganisationen i kommunen. Styrning beslutas politiskt, medan åtgärder 
som till exempel den konkreta utbildnings- och övningsplanen nu kan beslutas 
lägst på kommunchefnivå. Förslaget innebär dock att dokumenten plan för hante-
ring av extraordinära händelser, utbildnings- och övningsplan och kriskommunika-
tionsplan, som ska finnas som bilagor till styrdokumentet enligt lagkraven senast 
2019-12-31, beslutas av kommunstyrelsen trots att de får beslutas av kommunche-
fen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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§ 199 Dnr 2019/72 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13
- att kommunfullmäktige skall besluta att frågan gällande ombyggnad eller ny-

byggnad av Åkerboskolan ska avgöras efter en rådgivande folkomröstning som 
helst bör hållas i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 72 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 72. 
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag. 

Kommunledningskontorets bedömning
Åkerboskolan har varit på den politiska agendan i kommunen under flera år. Det 
råder stor enighet om att något måste göras åt skolan då den är i dåligt skick. Dis-
kussionen har gällt om skolan ska rivas och en helt ny skolbyggnad uppföras eller 
om delar av skolan ska renoveras. 

Under debatten om ny- eller ombyggnad av Åkerboskolan har allmänna val hållits. 
De olika partiernas ställningstaganden i frågan var väl kända i valrörelsen. 

Konsekvensanalys
I Sverige tillämpas representativ demokrati. De röstberättigade kommuninvånarna 
röstar in sina företrädare i kommunfullmäktige, vars ställningstaganden förväntas 
spegla majoriteten av de röstberättigade kommuninnevånarna. I en fråga som har 
debatterats i en valrörelse är förutsättningarna för att kommunfullmäktiges syn fak-
tiskt överensstämmer med de röstberättiga medborgarnas syn extra stor.

Att ordna en folkomröstning i en fråga som engagerar en del av kommunens röst-
berättigade starkt, samtidigt som många av de röstberättigade inte är direkt berör-
da har en särskild problematik. Ska alla i kommun rösta, och om inte, hur ska de 
som får rösta avgränsas? De demokratiskt valda representanterna för kommunin-
vånarna i kommunfullmäktige torde vara bäst skickade för att avgöra denna typ av 
sakfråga. 
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Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 200 Dnr 2019/73 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) -  rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
2:1 väg på 136:an

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen, som dessutom är överspelad eftersom Trafikverket tagit ett 

nytt beslut i motionens anda.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-03-13 
- att frågan om ombyggnationen av väg 136 lyfts till kommunmedborgarna i en

rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 73 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 73.
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag.

Kommunledningskontorets bedömning
Väg 136 är en statlig väg, som Trafikverket har ansvaret för. Medel har anslagits 
för att förbättra väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm. Vissa delar av arbetet, 
främst en förbättrad utfart vid Ekerum, är redan genomfört. Närmast i tur är sträc-
kan Glömminge – Rälla, som berör både Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Trafikverket föreslog att sträckan skulle göras om till en så kallad 2+1-väg, med al-
ternerande dubbla filer i den ena körriktningen samt mitträcke på vägen. Syftet var 
att öka framkomligheten och kunna tillåta högre hastigheter. Samråd genomfördes 
om förslaget och flera synpunkter framkom. Trafikverket har efter behandlingen av 
motionen i kommunfullmäktige ändrat sitt beslut och avser inte längre att bygga nå-
gon 2+1-väg. Istället ska vägen förbättras genom bättre men färre utfarter, gång- 
och cykelväg vissa sträckor samt gång- och cykeltunnel under vägen i Rälla. 

Konsekvensanalys
Då Trafikverket beslutat att inte bygga om väg 136 till 2+1-väg är den viktigaste 
punkten i motionen tillgodosedd. Motionen bedöms därför vara överspelad. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 201 Dnr 2019/91 291 KS

Information; branden på och återställandet av Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen

Dagens sammanträde
Controller Kristian Kijewski informerar om arbetet med att få fram paviljonger till 
Åkerboskolan för att kunna bedriva undervisning till dess nybyggnation av skolan 
har genomförts.  

______________
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§ 202 Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden bud-
get/åtgärdsplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en bra dialog.

Ärendebeskrivning
Målet med uppföljning- avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.

Dagens sammanträde
Till mötet är socialnämndens arbetsutskott och socialchefen inbjudna.

Mötet börjar enligt framtagen checklista med genomgång av föregående mötesan-
teckningar och uppföljning av eventuella uppdrag:

Utveckling i verksamheten
Organisationsanalys med hjälp av en extern utredare varav även se över kvaliteten 
och kompetensen på IFO.
”Nästa steg” projekt tillsammans med arbetsförmedlingen för dem som står längst 
från arbetsmarknaden. 
Chefskörkort – en modul i ledarutbildningen. 

Utmaningar inom verksamheten under året?
IFO.
Försörjningsstöd – väntar på besked om vilka praktikplatser kommunens verksam-
heter kan erbjuda. 
Placeringar.
Sjukfrånvaron och sjuklönekostnaden.
Ledarutbildningen måste få fortsätta trots effektiviseringskravet inom kommunstyrel-
sens verksamhetsområde.
Heltid som norm.

Omvärldsförändringar som berör verksamheten
Primärvårdsreformen
Regionens eventuella underskott från Hemsjukhuset. 

Måluppfyllnad – nämndens verksamhetsplan?
I dagsläget uppvisar verksamheten minus 5,1 mkr. 

26



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-03 202

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämndens medskick till kommunstyrelsen 
Näringslivsutvecklaren måste besöka kommunens näringsidkare och presentera 
möjligheten att skapa praktikplatser. 
Behov av hyresrätter.
Samverkan med Mörbylånga – det blir oro i verksamheten om det blir för stora för-
ändringar.  Får inte ta för lång tid att utreda. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 203 Dnr 2019/12 020 KS

Information från personalavdelningen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott tackar för informa-
tionen.

Dagens sammanträde
Vd dagens sammanträde redogör HR-chef Ann Nilsson för 
- statistik över sjukfrånvaro januari-juli. För utbildningsförvaltningen är trenden 

uppåtgående. 
- personalfrågor, nyrekryteringar, utökad personal, budgetöverskott inom HR-

avdelningen.
- HR-avdelningens arbete utifrån antagen personalpolicy. Det noteras att avdel-

ningen arbetar med flera av de beslutade projekten men det saknas diskussion 
och beslut kring de mer strategiska frågorna som värderingsstyrd organisation, 
långsiktig kompetensförsörjning , successionsplanering etcetera.  

- planerad föreläsning 27 november 2019 där Christina Stielli pratar om arbets-
glädje, medarbetarskap, bemötande och väver in våra kärnvärden. Föreläsningen 
arrangeras tre gånger under samma dag så att alla arbetstagare och politiker har 
möjlighet att närvara. Dnr 2015/149-799

______________
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§ 204 Dnr 2019/184 028 KS

Bruttolöneavdrag - förmånscykel

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av personalutskott
att godkänna bruttolöneavdrag för inköp av cykel – förmånscykel - för alla tillsvi-

dareanställda.

att HR-avdelningen upprättar rutin för bruttolöneavdrag förmånscykel.

att tidigare riktlinjer antagna 2013-08-27 och reviderade 2018-07-01 upphör att 
gälla. 

Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen föreslår att personalutskottet godkänner att genom bruttolöneav-
drag köpa valfri cykel; elcykel, mountainbike, vanlig cykel. 

Beslutsunderlag
Antagna riktlinjer 2013-08-27 reviderade 2018-07-01.
Sammanfattning förmånscykel.

Bedömning
Borgholms kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Bland an-
nat har det tidigare funnits möjlighet för tillsvidareanställd personal att mot bruttolö-
neavdrag få privat hälso-och sjukvård. I riktlinjer från 2013 fanns möjlighet till Syn-
felsbehandlingar och IVF -provrörsbefruktning eller annan fertilitetsbehandling.

Dessa möjligheter beslutade Regeringen att ta bort 2018-07-01, varför riktlinjerna 
har upphört att gälla.  

Att godkänna möjligheten till bruttolöneavdrag för cyklar skulle:
- öka Borgholms kommuns attraktivitet som arbetsgivare, alla medarbetare är 

ambassadörer för Borgholms kommun.
- förbättra parkeringssituationen vid exempelvis Ekbacka genom att flera cyklar till 

arbetet. 
- minska slitage på vägar, minska miljöutsläpp etcetera.
- medföra hälsovinster för medarbetarna och Borgholms kommun som arbetsgi-

vare får hälsosammare medarbetare; som kan medföra sänkt sjukfrånvaro, ef-
fektiviteten och kvaliteten på arbetet kan bli bättre med hälsosamma medarbe-
tare med kondition och ork = prestation, hjälper medarbetaren att få in var-
dagsmotionen

Skickas till
HR-avdelningen för framtagande av rutiner
Ekonomiavdelningen för upphandling
______________
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