
KALLELSE
Kommunfullmäktige

Plats och tid för
sammanträdet Tingssalen i Stadshuset , Borgholm, 2020-01-20, klockan 18:00

Eva-Lena Israelsson / Jonatan Wassberg
Ordförande Sekreterare

  

Utses att justera: ………………………………………………………………….

Plats och tid för 
justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2020

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av kungörelse

2 Godkännande av dagordning

3 Allmänhetens frågestund (max 20 min)

4 Information revisorerna (max 20 min)

5 Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadiet 2018/96 
109

3 - 30

6 Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud 2019/169 
109

31 - 33

7 Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på 
offentlig plats

2019/171 
109

34 - 36

8 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande offentliga toaletter

2019/7 
101

37 - 38

9 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra 
parken

2019/7 
101

39 - 40

10 Taxor för vård och omsorg 2020; ändrad avgift för hemtjänsttimme 
2020

2019/243 
041

41

11 Begäran om tilläggsbudget 2019; socialnämnden 2019/244 
041

42 - 47

12 Begäran om tilläggsbudget 2019; utbildningsnämnden 2019/245 
043

48 - 51

13 Antagande av policy för föreningsbidrag, Borgholms kommun 2016/216 
003

52 - 58
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14 Antagande av policy för marknadsföring och sponsring 2019/237 
003

59 - 64

15 Rättelsebeslut; godkännande av medel för genomförande av 
opinionsundersökning; Öland en kommun

2016/191 
106

65 - 71
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 197

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 Dnr 2018/96 109 KS

Återrapportering återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 
till mellanstadiet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänsyn till att kostnadsberäkningar inte har förändrats 

sedan tidigare utredning

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att kostnadsberäkna 
en återflytt av årskurs sex till mellanstadieskolorna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse  2019-11-07

KF 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS; 

Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de 
skolor där övriga mellanstadiet går.

Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och utvär-
dering kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008)
Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällan-
de beslut för 6:ornas återflytt (Dnr 2019/32-604)

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 286 2019-11-12 

Motion

Kommunfullmäktige §116 2019-05-20

Kommunstyrelsen §113 2019-06-25

Utbildningsnämnden § 96 2019-10-23

Nettokostnadsavvikelse

I tjänsteskrivelse gällande Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekono-
miskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt framkom nettokostnadsavvikel-
se fram till år 2016. Ny statistik visar på en nettokostnadsavvikelse på 10 % 2018 
och 22 % 2017 för kommunens grundskolor, alltså att kommunens skolor är dyrare 
än snittet i riket. De största kostnaderna som innefattas är de för lokaler samt per-
sonal. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 197

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lokalkostnader
Enligt utredning av lokaler är utrymmet på Gärdslösa skola begränsat och har inte 
kapacitet att ta emot eleverna i årskurs 6 i befintliga lokaler, därav föreligger behov 
av utbyggnad. Som redogjort för i lokalförsörjningsplanen skulle ett alternativ vara att 
bygga ut flexibla lokaler i anslutning till förskolan som kan användas för olika typer 
av verksamheter. För att kunna tillgodose behov av en klass beräknas en utbyggnad 
om 80 kvm. Nybyggnation beräknas kosta runt 30 tkr per kvm, vilket skulle ge en un-
gefärlig kostnad om 2,4 mkr. 
Köping skola är i behov av renovering för att kunna ta emot eleverna i årskurs 6. Be-
räkning av detta kan göras genom inhämtande av offerter. 
Vidare kommer en flytt innebära att lokaler på Slottsskolan blir övertaliga. Undersök-
ning krävs för att se hur dessa ska användas. 

Personalkostnader
I kompletterande utredning ut lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande be-
slut för 6:ornas återflytt angavs en ökning av 66 % gällande undervisningskostnader 
vid en eventuell återflytt. Under 2019 har Slottsskolan tilldelats 43,9 tkr i undervis-
ning, inför budget 2019 var det 71 elever i åk 6 vilket gav en total budgetram på 
3 117 tkr. Vid en kostnadsökning om 66 % hade detta inneburit en ökad kostnad på 
2 057 tkr som behöver finansieras. 

Kostnad för bussresor
I förslaget inkluderas att elever i årskurs 6 har delar av sin undervisning på Slotts-
skolan. Detta gäller ämnen som moderna språk, hemkunskap och NO. Enligt den 
beräkning som är gjord av KLT läggs en skoldag i veckan på Slottsskolan med start 
08.30 och slut 15.30. 

I kostnadsberäkningen saknas faktiska adresser, därav användes adresser från för-
skoleklassen. Baserat på de förutsättningar som finns för beräkningen anger KLT en 
kostnadsökning på drygt 82 tkr – 100 tkr. Priserna är baspriser och det tillkommer 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 197

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

en indexhöjning om 12,39 %. Förändras adresserna kommer även kostnaden att 
förändras.

Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunsty-
relsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Marwin Johansson (KD) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till motionen.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut och bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer Carl Malgeruds (M) med fleras yrkande mot Marwin Johanssons 
(KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Carl Malgeruds (M) 
med fleras yrkande.

Torbjörn Johansson (FÖL) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning.

Se protokollanteckning i BILAGA 1.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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  BILAGA 1 KS 2019-11-26 § 196 

Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2019-11-26 

Ärende 25 – Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till mellanstadiet 

För mera än två år sedan, när ärendet var uppe för beslut efter en långdragen process i samband 

med ett medborgarförslag, hade Framtid Öland flertalet gånger efterfrågat bättre beslutsunderlag 

inklusive konsekvenser och kostnader. Detta fick vi efter drygt två år. 

Nu har det kommit ett beslutsunderlag. Tillsammans med detta har det kommit en skrivelse från 

elevhälsan där de förordar en flytt tillbaka samt en från det förebyggande teamet som också 

rekommenderar en återflytt av sexorna. Dvs. båda dessa instanser förordar återflytt! 

Dessutom har det kommit en undersökning ”Trygghet i åk 6 på Slottsskolan” vars enkätundersökning 

hänvisas till i UN:s beslut. Man drar slutsatsen där att ”utifrån svaren är tryggheten ungefär lika i 

årskurs 5 som i årskurs 6”. I undersökningen har deltagit 36 elever av det totala 82 från 5:an, vilket 

kan vara en tillräcklig population för att dra slutsatser. Däremot i 6:an är det bara 15 elever som 

deltagit av de 60 totalt och dessutom antagligen utan någon slumpmässighet. Det finns inte någon 

statistisk relevans i dessa siffror. Man kan fråga sig om vem som har svarat på dessa frågor!? Var det 

dom som mådde bäst? … och avstod de som mådde sämst? I så fall ger detta en helt felaktig bild av 

verkligheten! 

Att hänvisa till kostnadsskäl och en tveksam undersökning anser vi inte är några argument för att 

avslå denna motion. I förlängningen kan några elevers framtid bli svår p.g.a. detta! Vi förväntar oss 

att denna fråga kommer upp åter igen i mars 2020 som utlovat då en större utredning om skolan ska 

presenteras. 

Torbjörn Johansson 

(Framtid Öland) 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2019-11-07 2018/96 109

 

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Izabelle.Sjoback@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Kommunstyrelsen

Kostnadsberäkning; Återför årskurs 6 till mellanstadiet

Förslag till beslut 
att avslå motionen med hänsyn till att kostnadsberäkningar inte har förändrats se-

dan tidigare utredning

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att kostnadsberäkna 
en återflytt av årskurs sex till mellanstadieskolorna. 

Beslutsunderlag
KF 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS; 
Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de 
skolor där övriga mellanstadiet går.

Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och utvärde-
ring kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008)

Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande be-
slut för 6:ornas återflytt (Dnr 2019/32-604)

Bedömning

Nettokostnadsavvikelse
I tjänsteskrivelse gällande Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekono-
miskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt framkom nettokostnadsavvikel-
se fram till år 2016. Ny statistik visar på en nettokostnadsavvikelse på 10 % 2018 
och 22 % 2017 för kommunens grundskolor, alltså att kommunens skolor är dyrare 
än snittet i riket. De största kostnaderna som innefattas är de för lokaler samt perso-
nal. 
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2 (3)

Lokalkostnader
Enligt utredning av lokaler är utrymmet på Gärdslösa skola begränsat och har inte ka-
pacitet att ta emot eleverna i årskurs 6 i befintliga lokaler, därav föreligger behov av 
utbyggnad. Som redogjort för i lokalförsörjningsplanen skulle ett alternativ vara att 
bygga ut flexibla lokaler i anslutning till förskolan som kan användas för olika typer av 
verksamheter. För att kunna tillgodose behov av en klass beräknas en utbyggnad om 
80 kvm. Nybyggnation beräknas kosta runt 30 tkr per kvm, vilket skulle ge en unge-
färlig kostnad om 2,4 mkr. 
Köping skola är i behov av renovering för att kunna ta emot eleverna i årskurs 6. Be-
räkning av detta kan göras genom inhämtande av offerter. 
Vidare kommer en flytt innebära att lokaler på Slottsskolan blir övertaliga. Undersök-
ning krävs för att se hur dessa ska användas. 

Personalkostnader
I kompletterande utredning ut lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande beslut 
för 6:ornas återflytt angavs en ökning av 66 % gällande undervisningskostnader vid 
en eventuell återflytt. Under 2019 har Slottsskolan tilldelats 43,9 tkr i undervisning, in-
för budget 2019 var det 71 elever i åk 6 vilket gav en total budgetram på 3 117 tkr. 
Vid en kostnadsökning om 66 % hade detta inneburit en ökad kostnad på 2 057 tkr 
som behöver finansieras. 

Kostnad för bussresor
I förslaget inkluderas att elever i årskurs 6 har delar av sin undervisning på Slottssko-
lan. Detta gäller ämnen som moderna språk, hemkunskap och NO. Enligt den beräk-
ning som är gjord av KLT läggs en skoldag i veckan på Slottsskolan med start 08.30 
och slut 15.30. 
I kostnadsberäkningen saknas faktiska adresser, därav användes adresser från för-
skoleklassen. Baserat på de förutsättningar som finns för beräkningen anger KLT en 
kostnadsökning på drygt 82 tkr – 100 tkr. Priserna är baspriser och det tillkommer 
en indexhöjning om 12,39 %. Förändras adresserna kommer även kostnaden att 
förändras. 
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3 (3)

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

EKONOMIAVDELNINGEN

Lars-Gunnar Fagerberg Izabelle Sjöbäck
Ekonomichef Controller

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-23 96

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2019/32 604 UN

Motion - Återför årskurs 6 till mellanstadiet

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens utredning ”Tryggheten i åk 6 på 

Slottsskolan” och anta den som sin egen samt överlämna utredning till kommun-
styrelsen enligt uppdrag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni 2019 § 113 att remittera ärendet till utbild-
ningsnämnden och ekonomiavdelningen för att få mer fakta från Förebyggande tea-
met och elevhälsan kring ökad otrygghet bland 6:orna på Slottsskolan samt att få en 
kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta. 

Denna utredning berör frågan om tryggheten bland årskurs 6 på Slottsskolan.

Beslutsunderlag
Motion – Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Rapport Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan
Arbetsutskottets beslut den 9 oktober 2019 § 61
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019

Bedömning
Det är många parametrar som spelar in och påverkar tryggheten i en skolmiljö. På 
grund av detta är det svårt att utifrån fakta bedöma om otryggheten har ökat bland 
eleverna i årskurs 6 på Slottsskolan. 

Utifrån ett trygghetsperspektiv finns det flera olika åsikter i frågan beroende på vem 
som svarar samt utifrån vilken funktion på Slottsskolan den som svarar har. 

Enligt vissa funktioner inom Slottsskolans elevhälsa och förebyggande teamet finns 
det elever som av olika anledningar är mer otrygga på grund av att de går årskurs 
6 på Slottsskolan. De lyfter flera olika faktorer som de bedömer påverka tryggheten 
på ett negativt sätt.

Genomförda enkätundersökningar om den upplevda tryggheten visar inte att ele-
verna som börjar årskurs 6 på Slottsskolan blir otrygga. Tryggheten är utifrån sva-
ren ungefär lika stor i årskurs 5 som i årskurs 6. Inte heller Skolinspektionens kvali-
tetsgranskning har visat att eleverna är otrygga. 

I våra samtal framkommer att trygghetsfrågorna är prioriterade på Slottsskolan och 
att personal på skolan bedriver en mycket bra undervisning.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-23 96

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande Benny Wennberg redogör för ärendegången av motionen. Tf. Jan Erik 
Carlsson beskriver hur uppdraget/utredningen har genomförts med intervjuer av per-
sonal från Slottsskolans elevhälsa, trygghetsgrupp, fritidsledare samt Förebyggande 
teamet. Även elevhälsochefen närvarade vid samtalet med Slottskolans elevhälsa 
och trygghetsgrupp. Dokumentation från enkätundersökning 2017 och 2019 samt 
dokumentation från skolinspektions tillsyn på Slottsskolan i december 2018 har in-
gått.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Uppdragsgivare: Utbildningsnämnden  

RAPPORT
Sida
1(11)

Datum
2019-09-24

Jan-Erik Carlsson, 0485-88110
janerikingemar.karlsson@borgholm.se

UN 2019/32

Tryggheten i åk 6 på 
Slottsskolan

12



Borgholms kommun
Datum
2019-09-24

     
     

Sida
2(11)

Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan

1 Uppdrag och syfte
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20 § 116, Motion (Per Lublin ÖP) - 
återför årskurs 6 till mellanstadiet, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för att få mer fakta från Förebyggande teamet och 
elevhälsan kring ökad otrygghet bland 6:orna på Slottsskolan samt få en 
kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta. 

2019-06-25 § 113 beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden och ekonomiavdelningen för att få mer fakta från 
Förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet bland 6:orna på 
Slottsskolan samt att få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle 
kosta. 

Denna rapport berör frågan om tryggheten bland årskurs 6 på Slottsskolan.

2 Inledning
Elevhälsan är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna 
har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra 
till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och 
hälsa. I elevhälsoteamen är rektorn ordförande. Vissa skolor arbetar 
dessutom med mentorer och pedagoger med särskilt ansvar för olika 
elevgrupper.

Elevhälsan ska omfatta kompetenser för medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, 
psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. I det förebyggande arbetet kan även andra 
kompetenser än de ovan nämnda ingå.

I Borgholms kommun finns en del av elevhälsans kompetenser centralt 
placerade, exempelvis skolsköterska, psykolog och kurator. Dessa arbetar 
då på uppdrag av rektorerna i de fall deras kompetenser behövs och arbetar 
mot flera skolor samtidigt. Borgholms kommun har också organiserat 
skolornas trygghetsarbete i form av trygghetsteam. Dessa består av 
skolpersonal med andra kompetenser som dagligen arbetar med elevernas 
trygghet på skolan.

3 Metod
För att få in fakta från de som arbetar med elevhälsoarbetet på Slottsskolan 
har vi valt att göra det i form av öppna samtal utifrån vissa frågeställningar.

Det första samtalet genomfördes 2019-09-23 av utbildningschef Helena 
Svensson och utvecklingsledare Emma Berggren med följande personer:

 Göran Eliasson, rektor Slottsskolan
 Kristina Gräns, skolkurator Slottsskolan
 Marwin Johansson, chef Lotsen och centralt placerad 

elevhälsopersonal (medverkar som stöd för medarbetare)
 Jan-Olof Forslund, representant trygghetsgruppen Slottsskolan
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Borgholms kommun
Datum
2019-09-24

     
     

Sida
3(11)

Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan

 Anneli Eriksson, specialpedagog Slottsskolan 

Detta har sedan kompletterats 2019-09-24 utifrån samtal med:

 Milla Skoglund, fritidsledare Slottsskolan
 Jesper Ström, fritidsledare Slottsskolan 

Och samtal 2019-09-25 med:

 Elisabeth Ingvarsson, skolsköterska Slottsskolan

Samma form av samtal genomfördes även med Förebyggande teamet 
2019-10-03:

 Martina Johansson, Förebyggande teamet
 Tove Alm, Förebyggande teamet

Samtliga samtal har förts utifrån följande frågeställningar: 

 Vad är er upplevelse av tryggheten bland eleverna i åk 6 på 
Slottsskolan? 

 Upplever ni en förändrad trygghet över tid bland eleverna i åk 6 på 
Slottsskolan? I så fall hur? 

 Vad baserar ni er upplevelse på? 
 Hur arbetar du/ni med trygghetsfrågan för åk 6 på Slottsskolan? 

4 Tidigare trygghetsundersökningar

4.1 Egna enkätundersökningar
Utbildningsförvaltningen genomförde 2017 en enkätundersökning riktad till 
elever i årskurs 5 och årskurs 6 som en del av utredningen ”Översyn av 
skolorganisationen i Borgholms kommun”.

På frågan kring hur eleverna i årskurs 5 känner inför att gå i årskurs 6 på 
Slottsskolan svarade de enligt följande:

Svar Antal %
Mycket negativt 2 4,2
Negativt 2 4,2
Positivt 33 68,8
Mycket positivt 11 22,9
Totalt 48 100

På frågan om eleverna i årskurs 6 hellre gått kvar årskurs 6 på sin 
nuvarande skola svarade de enligt följande:

Svar Antal %
Ja 9 18,8
Nej 28 58,3
Vet ej 11 22,9
Totalt 48 100
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Borgholms kommun
Datum
2019-09-24

     
     

Sida
4(11)

Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan

Vårterminen 2019 genomförde utbildningsförvaltningen och Slottsskolan 
elevenkäter där eleverna bland annat fick svara på om de känner sig trygga 
i skolan. Efter att elevsvar från Åkerboskolan har plockats bort har eleverna 
svarat på följande sätt: 

ÅK5
Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal % 

Stämmer 
helt och 
hållet 

23 63,9 

Stämmer 
ganska bra 

8 22,2 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

2 5,6 

Stämmer 
inte alls 

1 2,8 

Vet inte 2 5,6 

Total 36 100 

ÅK6
Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal % 

Stämmer 
helt och 
hållet 

8 53,3 

Stämmer 
ganska bra 

4 26,7 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

0 0 

Stämmer 
inte alls 

2 13,3 

Vet inte 1 6,7 

Total 15 100 
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Borgholms kommun
Datum
2019-09-24

     
     

Sida
5(11)

Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan

ÅK7
Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal % 

Stämmer 
helt och 
hållet 

15 25,4 

Stämmer 
ganska bra 

29 49,2 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

7 11,9 

Stämmer 
inte alls 

5 8,5 

Vet inte 3 5,1 

Total 59 100 

ÅK8
Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal % 

Stämmer 
helt och 
hållet 

27 42,2 

Stämmer 
ganska bra 

28 43,8 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

3 4,7 

Stämmer 
inte alls 

3 4,7 

Vet inte 3 4,7 

Total 64 100 
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Borgholms kommun
Datum
2019-09-24

     
     

Sida
6(11)

Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan

ÅK9
Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal % 

Stämmer 
helt och 
hållet 

25 46,3 

Stämmer 
ganska bra 

14 25,9 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

2 3,7 

Stämmer 
inte alls 

8 14,8 

Vet inte 5 9,3 

Total 54 100 

4.2 Kvalitetsgranskning Skolinspektionen
Under höstterminen 2018 genomförde Skolinspektionen en regelbunden 
kvalitetsgranskning av Slottsskolans verksamhet. De granskade bland annat 
skolans trygghet och studiero. I sin bedömning utgick Skolinspektionen 
bland annat utifrån en gruppintervju med skolans elevhälsa. Nedan 
presenteras relevanta citat från Skolinspektionens rapport:

”Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som 
utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut 
grundar sig på: 

- Åtta lektionsobservationer 
- Två gruppintervjuer med elever 
- Två gruppintervjuer med lärare 
- En gruppintervju med skolans elevhälsa 
- En intervju med rektor. 
- Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från 

huvudmannen och skolan samt den officiella statistik som finns att 
tillgå om den aktuella skolan. 

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt 
sig av bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och 
beprövad erfarenhet.”

samt

”Trygghet och studiero
Utbildningen präglas i flera delar av trygghet och studiero så att eleverna 
kan ägna sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
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- Att rektorn och personalen intensifierar sitt arbete med att skapa 
studiero på alla lektioner.”

5 Samtal med Slottsskolans elevhälsa och 
Förebyggande teamet

Utifrån genomförda samtal med personal från Slottsskolans elevhälsa och 
Förebyggande teamet presenteras här en sammanställning av den 
upplevda tryggheten i årskurs 6 på Slottsskolan.

5.1 Samtal med Slottsskolans elevhälsa
Utifrån samtalen med Slottsskolans elevhälsa är det tydligt att det inte finns 
en enighet om bilden kring tryggheten för eleverna i årskurs 6. Några 
arbetar mer mot samtliga elever på Slottsskolan medan andra arbetar mer 
mot elever med särskilda behov.

5.1.1 Trygghet
Rektorn som leder skolans elevhälsoarbete, kan inte se någon ökad 
otrygghet gällande årskurs 6 på Slottsskolan under sin tid som rektor på 
skolan. Läsåret 18/19 var årskurs 6 och årskurs 7 på Slottsskolan 
överrepresenterade i antalet anmälningar i KB Process vilket enligt rektor 
delvis kan bero på att årskurs 6 hade en gemensam korridor. Olika årskullar 
kan även vara mer oroliga än andra årskullar. Årskurs 6 har tidigare varit 
placerade i en egen del av Slottsskolan men är nu placerade på olika ställen 
vilket enligt rektor inneburit lugnare miljöer. 

Enligt specialpedagog och skolsköterska är eleverna i årskurs 5 mer hållna 
än årskurs 6 på Slottsskolan. Skillnaden i hur eleverna organiseras i dag 
leder till att eleverna inte har en klasslärare på Slottsskolan utan 
ämneslärare. Det är dock viktigt att påtala att eleverna har haft fler lärare än 
klasslärare även innan årskurs 6. Organisationen med ämneslärare gör att 
eleverna får byta lärare flera gånger under dagen vilket innebär fler vuxna 
att skapa relation med. Enligt specialpedagog och skolsköterska kan detta 
vara negativt för mer ängsliga elever och minska möjligheten att stanna kvar 
och prata efter en lektion. För en del elever blir klasserna på Slottsskolan 
större än vad de är vana vid.

Utifrån samtal om förändrad trygghet över tid berättar trygghetsgruppens 
representant att den första kullen som började årskurs 6 på Slottsskolan 
gick ut årskurs 9 med det högsta meritvärdet på flera år. Över tid har 
Slottsskolan visat goda studieresultat och forskning visar ett starkt samband 
mellan elevers trygghet och studieresultat. Det finns en upplevelse bland 
personalen på Slottsskolan att årskurs 6 är tryggare nu än tidigare läsår. 
Det är viktigt att nämna att det finns många parametrar som spelar in vilket 
enligt rektor gör det svårt att säga om tryggheten skulle ha förändrats över 
tid.

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med samtliga elever i åk 7 samt har 
daglig kontakt med elever. Enligt skolsköterska är det mer spring och en 
högre ljudnivå bland eleverna i årskurs 6 i förhållande till årskurs 7 till 9. 
Elever i årskurs 6 har inte sagt till skolsköterska att de är otrygga, men hon 
märker att de ibland tar med sig konflikter från årskurs 5 vilket de även hade 
gjort även till årskurs 7. Vid hälsosamtalen i årskurs 7 ställer skolsköterskan 
alltid frågan om vad eleven tyckte om att börja på Slottsskolan i årskurs 6. 
De flesta elever svarar att det gick bra och att det var förberedda, men det 
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finns elever som säger att de gärna hade stannat kvar ett år till. 
Uppskattningsvis är det en fjärdedel av eleverna som skulle föredra att gå 
kvar, men flera av dessa elever bedöms ha fått med sig denna åsikt 
hemifrån. Skolsköterskan baserar sin upplevelse av tryggheten i årskurs 6 
utifrån att vara med på skolans elevhälsomöten, delta i diskussionerna kring 
tryggheten och olika insatser, lyssnar av i korridoren och samtal med elever. 
Skolsköterskan berättar att hon ringer alltid vårdnadshavare i de fall som 
hon är involverad i. Det här är ett sätt att visa att vi har en omsorg om de 
yngre eleverna och att vi försöker göra ett bra arbete med en mjuk 
inställning till elever och vårdnadshavare. 

Vid samtal mellan fritidsledare och elever framkommer det att hos ett fåtal 
elever finns en nervositet inför att börja på Slottsskolan. Det framkommer i 
samma samtal att dessa elever efter skolstart trivs och enligt fritidsledarna 
är all personal på Slottsskolan idag mer förberedd och har mer erfarenhet 
av att ta emot årskurs 6 idag än tidigare år. Slottsskolan gör olika insatser i 
årskurs 6 för att öka tryggheten. Dessa insatser utvärderas och omvärderas 
regelbundet. Även fritidsledarna trycker på att tryggheten ofta är 
årskursbunden då vissa årskurser är mer oroliga än andra, vilket även visar 
sig på elevernas studieresultat. För tryggheten och lugnet på skolan så är 
årskurs 9 viktiga. De äldre eleverna kan vara en trygghet för de yngre 
eleverna, men det finns alltid undantag. Det förekommer dock sällan 
ärenden där äldre och yngre elever är inblandade i samma ärende. Även 
fritidsledarna lyfter att det är mer ljudnivå och spring i korridorer i årskurs 6.

Kurator anser att det är onödigt att eleverna ska in i värld där man testar 
alkohol, tobak och droger. Kurator anser vidare att eleverna upplever en 
trygghet för att de inte har något att jämföra med. Denna bild av 
Slottsskolans miljö delas inte av samtalsgruppen och andra i gruppen 
menar att elever i årskurs 6 har testat exempelvis tobak redan innan de 
började på Slottsskolan. Om de är nyfikna spelar det enligt representant 
från trygghetsgruppen ingen roll vilken skola de går på, de testar ändå. 
Kurator menar vidare att det upp till årskurs 5 är rastvakter ute och att 
skolgårdarna är stängslade. Samtalsgruppen berättar att årskurs 6 inte får 
lämna skolgården. Det finns även rastvakter på Slottsskolan. Enligt kurator 
upplever elever att lärarna inte ser allt som händer, att det förekommer en 
del könsord och en del flickor upplever att de blir kallade olämpliga saker. 
Det finns enligt andra i samtalsgruppen inget som tyder på att eleverna 
skulle ha lärt sig ett negativt språkbruk på grund av att de började årskurs 6 
på Slottsskolan.

Enligt kurator uttrycker en del elever i samtal att de inte orkar gå till skolan 
för att det sociala trycket är högt. I lärplattformen Edwise finns statistik över 
elevernas närvaro och läsåret 18/19 var frånvaron hög i årskurs 6 jämfört 
med i andra årskurser. En del av eleverna i årskurs 6 detta läsår har haft en 
hög frånvaro även i tidigare årskurser, men en ökning i frånvaro går enligt 
kurator att urskilja. De har huvudvärk och ont i magen och en del elever är 
socialt trötta, men det är svårt att avgöra om det beror på skolan eller 
tonåren. I dagsläget har årskurs 6 långa skoldagar, skillnaden från årskurs 5 
till åk 6 är 100 minuter i veckan. Rektor uttrycker ett önskemål från 
Slottsskolan om att ge årskurs 6 kortare skoldagar, men detta får i så fall 
göras genom att årskurs 4 och årskurs 5 får längre dagar vilket påverkar 
organisationen för skolskjuts.

Skulle eleverna inte gå på Slottsskolan i årskurs 6 så skulle eleverna i 
Köpings skola och Gärdslösa skola inte ha tillgång till fritidsgård i närheten 
av skolan. Elever får vara inom fritidshemmets verksamhet upp till 12 års 
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ålder vilket innebär att en del elever inte skulle ha någonstans att vara efter 
skolan i årskurs 6. 

5.1.2 Insatser
Flera insatser har enligt elevhälsan gjorts på Slottsskolan för att skapa 
trygghet i årskurs 6. Läsåret 18/19 hade årskurs 6 en egen korridor med 
hemklassrum placerade i korridoren. Läsåret 19/20 har årskurs 6 fått 
hemklassrum på olika ställen på skolan. Så mycket undervisning som 
möjligt är förlagt till klassernas hemklassrum. Skolans hoppas är att denna 
insats ska öka tryggheten. 

Vid skolstart börjar eleverna i årskurs 6 en dag innan eleverna i årskurs 7-9. 
Det här är en insats som gör att eleverna i årskurs 6 får en dag att lära sig 
hitta till klassrum, toaletter, få tillgång till skåp samt hitta till matsal och 
sporthall. Personalen på Slottsskolan har nu mer erfarenhet av att ta emot 
årskurs 6 vilket ger stöd till upplevelsen av att årskurs 6 är tryggare nu än 
tidigare läsår. 

Vidare har eleverna i årskurs 6 rörelsepass på schemat för att minska tiden i 
korridoren. Vid dessa pass är fokus rörelse och arbete med klassen som 
grupp. Rörelsepassen läggs in på schemat för att undvika långa raster 
under dagen. Fritidsledarna på Slottsskolan ser också till att det finns 
lekmaterial till eleverna och försöker få eleverna att gå ut på rasterna. 
Skolans fritidsledare finns på plats varje dag från kl. 7.30. De samtalar 
dagligen med eleverna och arbetar med olika aktiviteter för att öka 
tryggheten. 

Fritidsledare och kurator arbetar under höstterminen 2019 med ett 
vänskapstema i årskurs 6. Här diskuteras känslor och vänskap. Eleverna 
upplever att de är duktiga på att sätta igång saker som kan leda till konflikter 
och det är viktigt att eleverna får verktyg för att själva lösa mindre konflikter. 
I vänskapstemat är eleverna indelade i tre grupper per klass vilket ger 
fritidsledare och kurator en chans att prata med flera elever och 
förhoppningen är att chansen att eleverna kommer till vuxna på skolan ska 
öka.

5.2 Samtal med Förebyggande teamet
Förebyggande teamet upplever att många elever i årskurs 6 känner sig 
otrygga. När de börjar årskurs 6 på Slottsskolan skapas nya 
gruppkonstellationer som gör att eleverna behöver hitta sin plats i ett nytt 
sammanhang. Eleverna ska hitta en ny roll i en ny grupp och samtidigt hitta 
sin egen identitet. Eleverna befinner sig i en ålder där de är extra mottagliga 
och är då extra känsliga för yttre påverkan. Eleverna kan vara mer 
mottagliga för att ta efter beteenden från äldre elever så som exempelvis 
användandet av sociala medier. Detta kan leda till ökad stress och andra 
negativa effekter som sociala medier har på elever i lägre åldrar. Skillnaden 
från exempelvis Åkerboskolan är att de där har haft samma klass till årskurs 
9. 

När det gäller sociala medier har Förebyggande teamet flera exempel på 
händelser som kan ha lett till en ökad otrygghet. För årskurs 6 är 
Slottsskolans mobilregel bra där mobilen samlas in på morgonen och 
lämnas tillbaka på eftermiddagen. Denna regel gäller årskurs 6, men 
Förebyggande teamet anser att det hade varit bra om denna regel gäller fler 
årskurser. Samhällsutvecklingen är sådan att användandet av sociala 
medier kryper ner i åldrarna, men kan enligt Martina Johansson och Tove 
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Alm förstärkas när årskurs 6 går på Slottsskolan. Samtidigt vill de förtydliga 
att de anser att Slottsskolan och skolans personal bedriver en mycket bra 
verksamhet.

Det är svårt för en elev med särskilda behov att gå från en skoldag som är 
mer styrd av klasslärare och i vissa fall elevassistent till en skoldag där 
eleven ska klara sig i större utsträckning. Det här är något som förstärks på 
en större skola där eleverna ska lära känna en ny klass och träffar flera 
olika lärare varje dag.

Förebyggande teamet menar även att det för flera elever blir en större social 
press att komma till en större skola med fler och äldre elever. Det kan leda 
till att elever stannar hemma om deras kompis är sjuk som då leder till ökad 
frånvaro vilket Förebyggande teamet har exempel på. Förebyggande 
teamet upplever också att årskurs 6 gemensamma korridor under 
föregående läsår bidrog till en del händelser.

Förebyggande teamet träffar både elever och föräldrar samt kan arbeta med 
gruppinsatser med elever om skolan önskar detta. De besöker även 
fritidsgård, är ute på kvällar/helger och erbjuder föräldrastöd.

6 Sammanfattning/slutsats
Det är många parametrar som spelar in och påverkar tryggheten i en 
skolmiljö. På grund av detta är det svårt att utifrån fakta bedöma om 
otryggheten har ökat bland eleverna i årskurs 6 på Slottsskolan. 

Utifrån ett trygghetsperspektiv finns det flera olika åsikter i frågan beroende 
på vem som svarar samt utifrån vilken funktion på Slottsskolan den som 
svarar har. 

Enligt vissa funktioner inom Slottsskolans elevhälsa och förebyggande 
teamet finns det elever som av olika anledningar är mer otrygga på grund 
av att de går årskurs 6 på Slottsskolan. De lyfter flera olika faktorer som de 
bedömer påverka tryggheten på ett negativt sätt.

Genomförda enkätundersökningar om den upplevda tryggheten visar inte 
att eleverna som börjar årskurs 6 på Slottsskolan blir otrygga. Tryggheten är 
utifrån svaren ungefär lika stor i årskurs 5 som i årskurs 6. Inte heller 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning har visat att eleverna är otrygga. 

Likvärdig tillgång till fritidsgård för årskurs 6 tas också upp som en faktor.

En del frågor som tagits upp i samtalen och i denna redovisning kan anses 
vara kopplade till exempelvis resursfördelning snarare än var 
undervisningen bedrivs. Bedömningar av stöd utgår från elevens behov är 
oberoende av i vilken skola eleven går på. Även formen gällande 
ämnesundervisning eller klassundervisning är en fråga som inte behöver 
vara kopplad till var undervisningen bedrivs.

I våra samtal framkommer att trygghetsfrågorna är prioriterade på 
Slottsskolan och att personal på skolan bedriver en mycket bra 
undervisning. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-25 113

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2018/96 109 KS

Hantering av återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till 
mellanstadiet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till utbildningsnämnden och ekonomiavdelningen för att

- Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygg-  
het bland 6:orna på Slottsskolan.

- Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast oktober 2019.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
- att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till 

mellanstadiet där det hör hemma.

Kommunfullmäktige återremitterade 2019-05-20 § 116 motionen till kommunstyrel-
sen för att
- få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet 

bland 6:orna på Slottsskolan.
- få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Beslutsunderlag
Motionen. 
Kommunfullmäktige 2018-05-04 § 66. 
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140 remiss till utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 33 med förslag, med 7 ja mot 2 nej, att avslå mo-
tionen. 
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 77 med förslag att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2019-05-20 § 116 återremiss.
Tjänsteskrivelse 2019-06-10 med förslag.

Bedömning
Eftersom kommunstyrelsen vid tidigare behandling efterfrågade utbildningsnämn-
dens hjälp för utredning bör ärendet även den här gången behandlas på samma 
sätt. I ett försök att korta ner handläggningstiden ges tjänstemannaförslaget direkt till 
kommunstyrelsen.

Skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-05-20 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2018/96 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadiet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera motionen till kommunstyrelsen för 

- Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygg-
  het bland 6:orna på Slottsskolan.
- Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
- att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellan-

stadiet där det hör hemma.

Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsen remitterade 2018-06-26 § 140 motionen till utbildningsnämnden 
för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2018-05-04 § 66.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140.
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 33 med förslag, med 7 ja mot 2 nej, att avslå mo-
tionen.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 77 med förslag att avslå motionen.

Bedömning
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden 
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medbor-
garförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borg-
holms kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund 
för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i 
denna tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en komplette-
rande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna 
utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.

I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och or-
ganisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger 
kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är an-
passad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av 
Lgr11 är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-05-20 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:

Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många 
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som gick 
över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller nu på 
att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har 
inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter årskurs 6.

Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan 9 
beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det skulle 
skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån igen 
på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6 för sig 
själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från olika 
årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer elever-
na från årskurs 6-9 organisatoriskt.

Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i den 
den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskute-
ras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa 
skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte var 
anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i 
Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.

I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan. 
Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och 
skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6 åren.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna och kan kort sammanfat-
tas med:

- Lokaler som står tomma på Slottsskolan.
- Lärare som blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
- Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande be-

tygssättning.
- Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lö-

sas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
- Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap 

och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av 
eleverna till Slottsskolan.

- Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen 
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.

- Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön 
på de mindre skolorna.

- Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.
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2019-05-20 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkanden
Tomas Zander (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marwin Johansson (KD) och Annette  Hemlin (FÖL) yrkar bifall till motionen.

Marcel van Luijn (M) yrkar återremiss för att 
1. Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet 

bland 6:orna på Slottsskolan.
2. Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Per Lublin (ÖP) stöder i första hand bifall till återremissen och yrkar i andra hand bi-
fall till motionen.

Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) stöder återremissyrkandet.

 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; bifall till kommunstyrel-
sens avslagsyrkande, bifall till motionen och återremiss, vilken ska ställas under pro-
position först.

Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder återre-
miss yrkandet.

Ärendet ska därmed återremitteras.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 200

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 Dnr 2019/169 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-09 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg till 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borg-

holms kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att passiv 
penninginsamling (tiggeri) är förbjuden på Torget och längs hela Storgatan i 
Borgholm och på samtliga tvärgator fram till Storgatans närmaste parallellgator, 
samt på allmän mark i direkt anslutning till butikerna i hela kommunen. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforder-
lig preciserande text och kartmarkeringar.

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 150 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens § 272 2019-11-06

Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att 
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfo-
ganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borg-
holms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på 
sådan mark utan tillstånd.

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de 
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara 
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är 
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna 
komma att omfatta.
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Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 201

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201 Dnr 2019/171 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offent-
lig plats

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
- att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens allmänna ordningsföreskrif-

ter ska införas en individuell tillståndsplikt för att få tigga på offentlig plats i Borg-
holms kommun och att tiggeri på offentlig plats i kommunen skall beivras samt att 
tiggare som saknar tillstånd ska kunna avvisas samt 

- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare utforma dessa 
regler. 

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 152 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott §273 2019-11-05

Bedömning
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen visar att kommuner har rätt att besluta att 
tiggeri är tillståndspliktigt i de lokala ordningsföreskrifterna. Regleringen kan gälla 
på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i prakti-
ken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsfö-
reskrifter finns tillståndsplikt för försäljning på sådan mark. 

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Att reglera tiggeri är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att reglera tiggeri inte uppväger de problem 
som det rent praktiskt skulle innebära att bedöma vad som skulle vara tillstånds-
pliktigt eller inte. Det skulle krävas ett komplext regelverk för att kunna göra be-
dömningar om vad som är att räkna som tiggeri, samt i vilka fall tillstånd ska med-
ges respektive inte medges.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av ett avslag är små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på 
mark som regleringen skulle kunna komma att omfatta. Konsekvenserna av att till-
styrka motionen skulle däremot innebära administrativa kostnader för framtagande 
av att rättsligt korrekt regelverk för bedömning av vad som är tillståndspliktigt, re-
spektive vad som ska tillåtas eller avslås om ansökan inkommer.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Svar på interpellation från Per Lublin (Öp) angående den nya toaletten i 
Borgholms hamn

1. Det handlar om nytillkomna toaletter där vi gjort en stor investering. En av 
främsta anledningarna till avgiftsbeläggning är att hindra otillbörlig användning 
och skadegörelse som har skett vid de centralt belägna toaletterna. Dessutom 
har vi haft orimligt höga städkostnader när de stod helt öppna.
I centrala Borgholm finns fortfarande toaletter där det är gratisanvändning t ex 
på Borgholms bibliotek där man får be om nyckel i receptionen.

2. Det har informerats om avgiftsbeläggningen i samband med beslut om 
uppförande av toaletterna.

3. Det finns fortfarande toaletter i centrala Borgholm där det går att betala med 
mynt.

Vår ambition är att fortsätta rusta upp och se över de toaletter som finns både när det 
gäller betalsystem, städning och tillgänglighet.

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Borgholm, 2020-01-07
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 234

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande offentliga toaletter

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sam-
manträde. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko 
Corkovic (S):

”● Varför ska toalettbesökarna vid den nya toaletten vara tvungna att betala 10:- för 
att kunna komma in på den? Det har ju vid de tidigare toaletterna varit gratis att 
använda dem.

● Vem har beslutat om detta?
● Varför ska man försvåra för dem som inte har mobiltelefoner, swisch eller bank-

kort att kunna använda toaletterna? Är det så lämpligt i en stad med så stor andel 
äldre i befolkningen?”

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Svar på interpellation från Per Lublin (Öp) angående aktivitetsparken i centrala 
Borgholm

En aktivitetspark är en anläggning för spontanidrott som till exempel BMX, inlines, 
skateboard, sparkcykel/kickbord med mera, alltså är parken inte ”bara” till för 
skateboard.  

CAP-föreningen i Borgholm har tillsammans med kommunen under ett antal år försökt att få 
till stånd en aktivitetspark där skate ska vara huvudtema. Förslag på plats har varierat över 
tid. Kommunen har avsatt medel i 2019 års investeringsbudget (medel fanns avsatta redan i 
2017-års budget) för ändamålet med 1,3 mkr. Härutöver har föreningen ansökt och blivit 
beviljade bidrag från andra finansiärer och kommer fortsätta söka andra medfinansiärer och 
sponsorer. Kommunstyrelsen har 2019-11-26 beslutat att utöka investeringsram med 
yterliggare 1,3 mkr. 

Investeringar i aktivitetsparker i Löttorp och Borgholm med olika tema är satsningar 
på spontana idrotter och är ett utmärkt komplement till befintliga idrottsanläggningar. 
Det är många kommuner i Sverige som insett värde av sådana anläggningar och vår 
grannkommun Kalmar investerar nu ca 10 mkr i en sådan anläggning. 

Vi måste stimulera våra ungdomar att aktivera sig och ett sätt är att skapa möjlighet 
till spontana idrotter. Med ökat utbud av fritidsaktiviterer ökar attraktionskraften för vår 
kommun.  

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Borgholm, 2020-01-07
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2019-12-09 233

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra parken

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sam-
manträde. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko 
Corkovic (S):

”Hur kommer det sig att kommunens folkvalda beslutande organ ej fått ta ställning 
till beslut om så kallad skateboardanläggning i södra Parken?

Hur kommer det sig att en sådan anläggning oavsett placeringen till en kostnad av 
flera miljöer aktualiseras först nu när skateåkande inte längre är lika ”inne” för våra 
ungdomar som det var för 5-10 år sedan?

Vad blev det av de 35 000:-- kronorna till projektering av sådan anläggning som 
kommunstyrelse då beslutad om med anledning av ett medborgarförslag?”

Beslutsunderlag
Interpellation

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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§ 206 Dnr 2019/243 041 KS

Taxor för vård och omsorg 2020; ändrad avgift för hemtjänsttimme 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att kostnaden för en hemtjänsttimme för omsorgstagare i Borgholms kommun 

fastställs till 426 kronor per timme. 

att kostnad för hemtjänst som Borgholms kommun betalar då omsorgstagare er-
håller hemtjänst i annan kommun fastställs till 479 kronor per timme.

Det noteras att taxan ändras från 2020-02-01.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2019-11-27 § 112 kommunfullmäktige att fastställa ändrad 
taxa för hemtjänsttimmar.

Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid.

Beslutsunderlag
Framtagen resursfördelningsmodell, dnr 2016/113-706  SN.
Socialnämnden 2019-11-27 § 112 förslag att ändra taxan för hemtjänsttimmar.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Det noteras att kommunfullmäktige inte kan besluta om retroaktiva taxor varför den 
nya taxan bör gälla från 2020-02-01.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 207 Dnr 2019/244 041 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019; socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2019-11-27 § 110, efter godkännande av oktober månads 
budgetuppföljning, 
- att hos fullmäktige begära tilläggsbudget med 2 mkr för att täcka det prognosti-

serade underskottet för 2019.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-11-27 § 110 med begäran om tilläggsbudget. 
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från ekonomiavdelningen med förslag att avslå begä-
ran.

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån -0,1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

Socialnämnden antog under 2018 en åtgärdsplan på 23 mkr för att få en budget i 
balans. Denna har inte fullt ut gett effekt. Det råder stor osäkerhet kring kommande 
kostnader och åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Alternativet till tilläggs-
budget är att omfördela budget från annan verksamhet.

Ekonomiavdelningens konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva avta då 
kommunen inte kommer kunna finansiera investeringar med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på begäran, då nämnden enligt antagna ekono-
miska styrprincipen ska bilägga en konsekvensanalys vilket saknas i det nu aktuella 
ärendet.   

Lars Lindqvist (SD) yrkar avslag på begäran.

Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), och Marie-Helen Ståhl (S) stöder Hemlins 
yrkanden.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Protokollsanteckning 1
”I samband med äskanden om tilläggsbudget i såväl ärende 9 som 10 hade vi inget 
annat val än att yrka på avslag. Inte med hänsyn tagen till den konsekvensanalys 
som presenteras i bilagd tjänsteskrivelse utan för att vi helt enkelt måste följa kom-
munens reglemente för kommunstyrelse samt kommunens ekonomiska styrprinci-
per.

Vi har full förståelse för att oväntade kostnader ligger till grund för dessa äskanden. 
Men i styrdokumenten står det klart och tydligt att äskande ska biläggas med en 
konsekvensanalys av vidtagen prioritering. Något som saknas i båda dessa ären-
den.

Efter förra mandatperioden fick hela den samlade kommunstyrelsen anmärkning 
från kommunrevisorerna för att vi inte följde reglementet när det gällde överskridan-
de av budget från bl a socialnämnden. Och vi måste lära oss av våra misstag.

Det är inte acceptabelt att säga att det är en “formalitet”, att styrprincipernas och 
reglementets betydelse “inte är solklara”, att det är “tolkningsbart” eller att “revisio-
nen är för hårda”. Vi har själva fattat beslut om såväl reglemente som styrprinciper 
och måste väl ändå föregå med gott exempel?!

Om inte vi följer de regler som vi själva beslutar om hur ska vi då kunna förvänta oss 
att andra gör det? Därför yrkade vi på avslag i båda ärendena.
Framtid Öland Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”

Protokollsanteckning 2
”Moderaterna biföll Framtid Ölands avslagsyrkande i både dessa ärenden.

Anledningen till detta var ej att vi inte ville tilldela nämnderna dem resurser som 
krävs för att få en budget i balans under 2019. Nämndernas äskanden saknar dock 
en konsekvensbeskrivning, d v s hur verksamheterna skulle drabbas om kommun-
fullmäktige INTE tilldelar det äskade tilläggsbeloppet.

Vi vill dock påpeka att dessa sena äskanden är delvis en konsekvens av att nämn-
derna har tilldelats en otillräcklig budgetram från början. Vi försökte åtminstone del-
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vis åtgärda detta problem genom vårt yrkande i kommunfullmäktige 2019-12-09 om 
5 mkr extra till Socialnämnden i 2020 års budget. Utan dessa extra medel är vi över-
tygade om att det kommer att saknas medel i nämndens budget under kommande 
året, vilket i förlängningen kommer att tvinga nämnden att återigen inkomma med ett 
tilläggsäskande.
Marcel van Luijn, Carl Malgerud”

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 110 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning oktober 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att  godkänna budgetuppföljningen för oktober månad som visar ett resultat 
           för oktober månad på - 4,2 mkr och en helårsprognos på -2 mkr.  
Att till fullmäktige begära en tilläggsbudget på 2 mkr för att täcka den
          prognostiserade underskottet för år 2019. .

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,2 mkr 
efter perioden. I augusti månad tog kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggs-
budget till socialnämnden om 5,1 mkr. Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar 
över månaderna augusti till december under centralt, vilket gör att avvikelsen för för-
valtningen successivt minskar.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också 
högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däre-
mot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna, 
månadens avvikelse beror främst på retroaktiv löneutbetalning för sjuksköterskorna 
sedan maj månad. Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar 
den centrala verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utan-
för budget bidrar till den negativa avvikelsen.

Särskilt boende har efter oktober en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln är 
lägre än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. Det 
har också under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna har 
ökat för oktober och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikel-
sen härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat 
antal brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kost-
nadskrävande personalplanering samt höga kostnader för fyllnads- och övertidser-
sättning. Gruppbostad Ranstad har under sommaren förbrukat sitt överskott i budget 
och visar nu istället ett underskott. Det beror på höga sjuklönekostnader, många in-
troduktioner av nya medarbetare, fyllnads och övertidsutbetalningar vid avslag från 
bemanningsenheten samt en planeringsdag för all personal innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det in-
nebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats 
över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostna-
der varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
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Prognos

Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 2,0 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat un-
der punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut 
under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra 
ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommun-
fullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt. Även egna familjehem prognostiseras en ne-
gativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksam-
heten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsätt-
ning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och beviljas försörj-
ningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den prognostiserade 
avvikelsen.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av 
året. Dock minskar intäkterna från Migrationsverket i högre takt än förväntat samt att 
antalet sålda stödboendeplatser minskat från 3 till en, vilket sänker prognosen från 
föregående månad.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Prognosen baseras på 
oktober månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder 
genomförs. I prognosen har hänsyn tagits till nedläggning av en gruppbostad innan 
sommaren och den effektivisering som detta medför. Förutsättningen för att nå en 
positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med resursturerna ute på enheterna fort-
sätter i högre takt.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre belägg-
ning än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket ge-
nererat en positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti och september är 
återigen boendena fullt belagda. Detta samt införandet av Heltid som norm medför 
att den positiva avvikelsen inte ökar i samma takt som tidigare under året.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en budget i balans. Resulta-
tet hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av 
personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräk-
nas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjuk-
frånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på att utfallet av 
sjuksköterskornas lönerevision är betydligt högre än budgeterat, något högre be-
manning inom personalgruppen i kommunrehab påverkar också prognosen negativ.
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Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots 
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. 
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete 
med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett över-
skott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovi-
sas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning oktober 2019

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 208 Dnr 2019/245 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutar 2019-10-23 § 94, i samband med budgetuppföljning 
september 2019, 
- att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 894 tkr, baserat på förvalt-

ningens prognostiserade underskott för 2019.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2019-10-23 § 94 begäran om tilläggsbudget.
Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från ekonomiavdelningen med förslag att avslå begä-
ran. 

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån 1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

Ekonomiavdelningens konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva avta då 
kommunen inte kommer kunna finansiera investeringar med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på begäran, då nämnden enligt antagna ekono-
miska styrprincipen ska bilägga en konsekvensanalys vilket saknas i det nu aktuella 
ärendet.   

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 
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Protokollsanteckning 1
”I samband med äskanden om tilläggsbudget i såväl ärende 9 som 10 hade vi inget 
annat val än att yrka på avslag. Inte med hänsyn tagen till den konsekvensanalys 
som presenteras i bilagd tjänsteskrivelse utan för att vi helt enkelt måste följa kom-
munens reglemente för kommunstyrelse samt kommunens ekonomiska styrprinci-
per.

Vi har full förståelse för att oväntade kostnader ligger till grund för dessa äskanden. 
Men i styrdokumenten står det klart och tydligt att äskande ska biläggas med en 
konsekvensanalys av vidtagen prioritering. Något som saknas i båda dessa ären-
den.

Efter förra mandatperioden fick hela den samlade kommunstyrelsen anmärkning 
från kommunrevisorerna för att vi inte följde reglementet när det gällde överskridan-
de av budget från bl a socialnämnden. Och vi måste lära oss av våra misstag.

Det är inte acceptabelt att säga att det är en “formalitet”, att styrprincipernas och 
reglementets betydelse “inte är solklara”, att det är “tolkningsbart” eller att “revisio-
nen är för hårda”. Vi har själva fattat beslut om såväl reglemente som styrprinciper 
och måste väl ändå föregå med gott exempel?!

Om inte vi följer de regler som vi själva beslutar om hur ska vi då kunna förvänta oss 
att andra gör det? Därför yrkade vi på avslag i båda ärendena.
Framtid Öland Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”

Protokollsanteckning 2 
”Moderaterna biföll Framtid Ölands avslagsyrkande i både dessa ärenden.

Anledningen till detta var ej att vi inte ville tilldela nämnderna dem resurser som 
krävs för att få en budget i balans under 2019. Nämndernas äskanden saknar dock 
en konsekvensbeskrivning, d v s hur verksamheterna skulle drabbas om kommun-
fullmäktige INTE tilldelar det äskade tilläggsbeloppet.

Vi vill dock påpeka att dessa sena äskanden är delvis en konsekvens av att nämn-
derna har tilldelats en otillräcklig budgetram från början. Vi försökte åtminstone del-
vis åtgärda detta problem genom vårt yrkande i kommunfullmäktige 2019-12-09 om 
5 mkr extra till Socialnämnden i 2020 års budget. Utan dessa extra medel är vi över-
tygade om att det kommer att saknas medel i nämndens budget under kommande 
året, vilket i förlängningen kommer att tvinga nämnden att återigen inkomma med ett 
tilläggsäskande.
Marcel van Luijn, Carl Malgerud”

 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 94 Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget september  2019

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga månadsuppföljning september 2019 med godkännande till handlingar-

na.

att utbildningsförvaltningen uppmanas att följa upp de åtgärder man gjort tidiga-
re under året samt att utbildningsnämnden bedömer att besparingar i stor-
leksklassen en miljon är svår att uppnå då underskottet i huvudsak är hänför-
ligt till skolskjuts och interkommunal ersättning. 

att    utbildningsnämnden anmäler behov av tilläggsbudget motsvarande det pro-
gnostiserade underskott för att åter få budget 2019 i balans.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -1 675 tkr för september månad. 
Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvaran-
de 475 tkr vilket försäkringsbolaget förhoppningsvis kommer ersätta. Prognosen på 
helår uppgår till -894 tkr. Underskottet är hänförligt till kostnader för skolskjuts, in-
terkommunal ersättning och extra elevresurser. I aprils månadsuppföljning som re-
dovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett progno-
stiserat underskott på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för 
att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat 
med att minska sina kostnader. I maj månads uppföljning hade det prognostisera-
de underskottet minskat till -1 295 tkr och har efter nu minskat ytterligare. Det kvar-
står dock ett prognosticerat underskott som behöver hanteras. 

Beslutsunderlag
Uppföljning september UN
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2019
Arbetsutskottets beslut den 9 oktober 2019 § 59

Bedömning
Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. För-
valtningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbild-
ningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut. 

Konsekvensanalys
Enheterna arbetar fortsatt med att genomföra de kostnadsminskningar som beslu-
tades innan sommaren.
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Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska uppföljningen för september 
2019. Izabelle nämner blanda annat att förvaltningen har haft flera extratjänster som 
nu avslutas under hösten som varit ett stöd i verksamheterna. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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§ 213 Dnr 2016/216 003 KS

Policy och riktlinjer för föreningsbidrag, Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för bidrag till föreningar att börja gälla från och med 2020.

att delegera arrangemangsbidrag under 5 tkr till tjänsteperson att beviljas lö-
pande under året. 

att Studieförbundsbidraget fördelas utifrån de olika förbundens totala verksam-
hetsvolym i kommunen. 

att bidrag inom sociala området fördelas och beslutas av socialnämnden, dock 
ska de nu an tagna riktlinjerna gälla även för dessa. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

I och med att policyn och riktlinjerna antas ersätts tidigare fattade beslut om regler 
till kulturell verksamhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bi-
drag till studieförbundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kul-
turbidrag, KFN 2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojekt, 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+)” anses ge-
nomfört.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 och kultur- och fritidsutskott 
2017-09-28 § 38 uppdrar åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och 
regler för bidrag, sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 
I tjänsteskrivelse 2019-11-13 framgår att det är viktigt att förtydliga för kommunens 
medborgare vilka typer av bidrag som finns att söka, vad som krävs för att få ett bi-
drag 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 dagens 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 upple-
velser och en meningsfull fritid för Borgholms invånare och besökare.
Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring. Policy för marknadsföring och policy tas i särskild ordning. 

52



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 213

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunstyrelens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 med uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38 med uppdrag till kom-
munchefen att göra översyn av och ta fram förslag på riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring.
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 med förslag att anta policy och riktlinjer. 
Policy för föreningsbidrag i Borgholms kommun.
Riktlinjer för föreningsbidrag i Borgholms kommun
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-12-02 § 30 med förslag att anta 
policy och riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 297.

Kommunledningens 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 inte beredda. Under 2018 hade det, 
utöver 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, ung-
domspolitik, investeringsbidrag

650 tkr

Vägbidrag och cykelbidrag 1 050 tkr

Studieförbund 175 tkr

Kulturgaranti (KS + UN) 200tkr + 200 tkr

Kultur (arrangemangs- och verksamhetsbidrag) 800 tkr

Fritid (driftbidrag, lokalhyresbidrag, lokalt aktivitets-
stöd, pensionärsföreningar, bygdegårdar) 

1 255 tkr

Bidrag sociala området 200 tkr
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Priser (Ölandsglöd, kulturpris, socialnämndens 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
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar att de bidrag som socialnämnden har administrerat ska kvarstå 
inom socialnämndens ansvar att fördela och besluta. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under 
proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Ljungs yr-
kande gällande bidrag som administrerats av socialnämnden. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Instans Bidragstyp

Kommunstyrelsen / kommun-
styrelsens arbetsutskott

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, verksamhets-
bidrag, väg- och cykelbidrag, uppväxlingsprojekt, 
fonder

Kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 
och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, projekt-
bidrag, verksamhetsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, 
samlingslokaler 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang
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Policy för bidrag till föreningar

Borgholms kommun vill främja ett gott föreningsliv
Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, 
kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i Borgholms kommun 
samt att stärka Borgholms kommun som varumärke. Målsättningen är att 
föreningsbidragen ska bidra till att skapa en meningsfull och aktiv fritid för 
många av kommunens medborgare, samt att uppfylla Borgholms kommuns 
vision och övergripande mål. Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda 
och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för 
beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Borgholms kommun. 

Definition av föreningsbidrag
Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk 
motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket 
Borgholms kommun erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, 
som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen. Det finns 
även övriga samarbeten, exempelvis samarbetsavtal, där Borgholms 
kommun har ekonomiskt utbyte med föreningar och dessa omfattas inte av 
denna policy.

Fördelning av bidrag
Kommunstyrelsen fastställer årligen en summa för hur mycket som ska 
avsättas till föreningsbidrag under kommande år. Föreningsbidrag ses som 
ett stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning. 

Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter av kultur- och 
fritidsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 
Borgholm Energi AB (sponsring). Bidrag till samma aktivitet kan inte sökas 
från flera instanser inom kommunen och Borgholm Energi AB. 

Omfattning och beslutsstruktur
Policy för bidrag till föreningar är ett separat dokument, antaget av 
kommunfullmäktige, som omfattar alla föreningsbidrag som beviljas av 
Borgholms kommun.

Riktlinjer för föreningsbidrag utifrån policyn antas av kommunstyrelsen efter 
samråd med berörda nämnder. Den administrativa processen som fastställs 
i de kommunövergripande riktlinjerna ska ligga till grund för nämndernas 
och förvaltningarnas arbete. I de kommunövergripande riktlinjerna utses 
ansvariga nämnder för de olika föreningsbidragen. Ansvarig nämnd beslutar 
årligen om bidragsnivåer utifrån beslutad budget. Beslut om beviljande eller 
avslag av föreningsbidrag sker också av ansvarig nämnd.
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Policy för bidrag till föreningar

Ett väl fungerande föreningsliv främjar det demokratiska samhället, erbjuder 
kommunens medborgare en meningsfull fritid samt bidrar till inkludering. En 
bredd av föreningar är positivt för kommunens invånare och besökare. 
Därför vill Borgholms kommun stödja det ideella föreningslivet genom att 
årligen dela ut föreningsbidrag. Föreningsbidragen avser att stödja 
föreningarna och bidra till bra och utvecklande verksamheter som främjar 
olika intressen samt ger möjlighet till social, kulturell och/eller fysisk 
utveckling för att främja hälsa och välbefinnande. Stödet syftar också till att 
skapa förutsättningar för bredd och mångfald inom kultur och fritid. 

Prioriterade målgrupper (utan inbördes rangordning)
 Barn och unga (upp till 25 år)
 Seniorer (65+)
 Social verksamhet/personer med behov av särskilt stöd 

(funktionsvariation, socialt stöd, integration)
 Föreningar som anordnar aktiviteter riktade till en bred målgrupp

Föreningsbidrag kan utgå i form av:
 kontanta bidrag
 upplåtelse av kommunala lokaler/anläggningar

För att kunna erhålla föreningsbidrag krävs att föreningen:
 Är en ideell förening med en utsedd styrelse
 Har verksamhet i Borgholms kommun
 Är demokratiskt uppbyggd med allmännyttigt syfte och lagenlig 

verksamhet, det vill säga ge alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning och funktionsvariation samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter

 Är öppen för alla som vill ansluta sig till föreningen
 Har en ansvarig styrelse och godkända stadgar
 Lämnar in en kopia av intyg om organisationsnummer från 

Skatteverket vid ansökan
 Lämnar följande handlingar vid ansökan: verksamhetsberättelse, 

ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll.
 Håller en uppdaterad medlemslista med medlemmar som betalat av 

föreningen beslutad medlemsavgift
 Är registrerad i Borgholms kommuns föreningsregister 

http://fri.borgholm.se/forening/
 Håller uppgifterna i föreningsregistret uppdaterade
 Består av minst 10 medlemmar

Föreningsbidrag beviljas inte till:
 Enskilda personer
 Ekonomiska föreningar eller aktiebolag
 Politiska organisationer
 Fackliga organisationer
 Bostadsrättsföreningar/ samfälligheter
 Religiösa samfund
 Supporterklubbar
 Företagsbaserade korpidrottsföreningar
 Kooperativa föreningar
 Aktiviteter där det förekommer alkoholförtäring
 Läger, utbildningar
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 Föreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet 
unders skoltid, t.ex. idrottsklasser

 Kommunens egna verksamheter

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför att föreningen kan 
stängas av från bidragsfördelningen. Föreningen kan även bli 
återbetalningsskyldig.

För aktiviteter och arrangemang där någon form av kommunalt bidrag utgår 
ska i all marknadsföring klart framgå att Borgholms kommun är 
medarrangör. Arrangerande förening/studieförbund ansvarar för allt 
praktiskt arbete med arrangemanget, om inte annat överenskommits.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-17 214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 Dnr 2019/237 003 KS

Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för marknadsföring och sponsring.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 och kultur- och fritidsutskott 
2017-09-28 § 38 uppdrar åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och 
regler för bidrag, sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 
Av tjänsteskrivelse 2019-06-18 framgår förslag till policy för marknadsföring och 
sponsring som ska säkerställa att kommunen är tydlig och transparent vid alla olika 
typer av samarbeten. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 med uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38 med uppdrag till kom-
munchefen att göra översyn av och ta fram förslag på riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring.
Tjänsteskrivelse, 2019-06-18.
Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun.
Riktlinjer marknadsföring och sponsring Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-12-02 § 35 med förslag att anta 
policy och riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 298 med förslag att anta policy och 
riktlinjer. 

Bedömning
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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

Policy och riktlinjer för föreningsbidrag tas i särskild ordning. 

Skickas till
Kommunfullmäkltige

______________
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1 Inledning
Policyn för marknadsföring och sponsring ska säkerställa att Borgholms 
kommun och dess bolag är tydliga och transparenta vid dessa typer av 
samarbeten. 

2 Marknadsföring 
Marknadsföring av Borgholms kommun och dess bolag syftar till att öka 
attraktionskraften så att fler vill besöka, bosätta sig och verka i kommunen. 
Marknadsföring ska rikta sig till privatpersoner och företag och bidra till 
nyinflyttning och nyetablering 

Marknadsföringsbidrag är mycket likt sponsring. Skillnaden är att det ofta 
gäller lite mindre arrangemang och sammanhang, där kommunen mot ett 
bidrag erbjuds exponering och viss form av marknadsföring, eller 
annonsering / reklam. 

Målet är att:

• stärka kommunens varumärke
• öka kunskapen om och intresset för kommunen hos invånarna
• öka antalet invånare i kommunen
• attrahera nya företag
• locka fler turister

3 Sponsring
Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd 
till en aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. 
Sponsringen är ett ömsesidigt 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 kommunen måste insatsen och 
motprestationen/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 policy för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av 
sponsring måste ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, 
övergripande styrdokument 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 grafiska profil och 
logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt avtal.
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4 Målgrupper

• befintliga och potentiella kommuninvånare
• befintliga och potentiella företag
• turister och besökare

5 Marknadsföringskanaler
Det är möjligt att använda en mångfald av kanaler för att visa upp 
kommunen:

• de inom verksamheterna som har kontakt med målgruppen
• massmedia, som radio, TV och tidningar
• Internet och sociala medier
• tryckt media som broschyrer, KommunNytt med mera.
• aktiv medverkan i relevanta organisationer inom regionen/landet
• utställningar och mässor

Val av kanal för annonsering varierar beroende på syftet med 
annonseringen, möjligheten till framförhållning och vilka målgrupper 
kommunen vill nå. Olika kanaler kan kombineras. 

Vid annonsering ska annonserna utformas efter tänkt målgrupp. Vid riktade 
annonser mot en eller två målgrupper förespråkas annonseringen i sociala 
medier eller på internet, då de annonserna blir mest kostnadseffektiva, 
eftersom de kan riktas direkt till sin målgrupp. 

För att nå majoriteten av kommuninvånarna rekommenderas lokala medier 
och magasin. 

Av kostnadsskäl ska strävan vara att göra samlingsannonser i tidningar 
istället för flera mindre annonser. I den årliga annonsplanen för Borgholms 
kommun anges under vilka perioder kommunen satsar på marknadsföring 
av olika förvaltningar och verksamheter.

All annonsering samordnas av kommunens kommunikatör som godkänner 
annonserna. Undantag är platsannonser och annonser för politiska möten 
och sammanträden, till exempel i kommunfullmäktige.
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2019-12-17 220

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 Dnr 2016/191 106 KS

Rättelsebeslut; godkännande av begärda medel kompletterande        
opinionsundersökning ”Öland en kommun”

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna medfinansiering av år 2018 genomförd kompletterande opionsun-

dersökning med 32,5 tkr.
att godkänna finansiering genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag 

2018 för utredningar 1100-2301.

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Växjö har 2019-12-04 upphävt kommunstyrelsens beslut 2018-
06-26 § 129 avseende medfinansiering av kompletterande opinionsundersökning. 
Förvaltningsrätten anser att beslutet skett i strid mot 13 kap 8 § kommunallagen  
och att kommunstyrelsen inte haft rätt att fatta beslutet. 

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått lagakraft och beslutet re-
dan har verkställts ska, enligt 13 kap 15 § Kommunallagen, det organ som fattat be-
slutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. 
Ett beslut om rättelse ska meddelas utan skäligt dröjsmål. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 § 129.
Förvaltningsrätten dom 2019-12-04.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ 
 
 

DOM 
2019-12-04 
Meddelad i Växjö 

Mål nr 
3047-18 
 
 

 

Dok.Id 191970     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 42 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 
 

KLAGANDE 
Per Lublin, 441211-0514 
 
MOTPART 
Borgholms kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunstyrelsens kommuns beslut den 26 juni 2018, diarienr 2016/191-
106 KS, § 129 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725); KL- fråga om bl.a. 
befogenhet 
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 
 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver kommunstyrelsens 

kommuns beslut den 26 juni 2018, diarienr 2016/191-106 KS, § 129.  

 

 
YRKANDEN M.M. 

 

Kommunstyrelsen i Borgholms kommun (kommunen) beslutade den 26 juni 

2018 att medfinansiera kompletterande opinionsundersökning samt att 

finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för utredningar 1100-2301.   

 

Per Lublin yrkar att kommunens beslut ska upphävas och anför följande. 

Kommunstyrelsen i Borgholms kommun har genom att anvisa medel till, 

och därigenom sanktionera, en opinionsundersökning som inte är beslutad 

av kommunfullmäktige enligt 5 kap. 36 § KL överskridit sina befogenheter. 

Förfarandet utgör mygel över huvudet på de folkvalda.  

 

Kommunen anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak föl-

jande. Fullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 under paragraf 163 att 
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fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier tillsammans med en represen-

tant från Centerpartiet får i uppdrag att inleda samtal med representanter för 

Mörbylånga kommun utifrån SKL:s utredning ”Öland- en kommun”. Varje 

kommun står sina egna kostnader. Om det uppstår gemensamma kostnader, 

exempelvis genom att någon konsult anlitas, delas dessa lika mellan kom-

munerna.  

 

Kommunen anser att kostnaden i det överklagade beslutet är försumbar. Det 

kan därför inte anses vara ett ärende av principiell beskaffenhet som enbart 

fullmäktige kan besluta om. Kommunen har tidigare genomfört dialogmöten 

där kommuninvånarna bjudits in. Det var dock dålig uppslutning. Därför har 

nu en digital ”opinionsundersökning” genomförts. Medborgarna uppmana-

des med ett utskick att lämna synpunkter. Arbetet med analys av resultatet 

pågår. Om en folkomröstning skulle vara aktuell tas detta beslut givetvis av 

fullmäktige. Det överklagade beslutet har fattats av rätt organ eftersom kom-

munstyrelsen har som uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av handlingarna i målet framgår att opinionsundersökningen innebär att 

12 500 vykort sänds till hushållen som erbjuds att lämna synpunkter i en 

webbenkät. Den beräknade kostnaden inklusive analys beräknas till 125 000 

kr som ska delas mellan kommunerna. Regionen finansierar 50 %. Återsto-

den av kostnaderna blir därför cirka 30 000 kr per kommun.   

 

Överklagandet ska prövas i den för laglighetsprövning bestämda ordningen i 

13 kap. KL. En sådan prövning ska inte avse lämpligheten eller skäligheten 

i det överklagade beslutet, utan endast huruvida beslutet är olagligt i något 

hänseende som anges i 13 kap. 8 § KL och därför ska upphävas. Förvalt-

ningsrätten kan inte sätta något annat beslut i dess ställe. Enligt 13 kap. 8 § 

KL ska ett överklagat beslut upphävas bl.a. om det inte har kommit till på 
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lagligt sätt. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något 

annat beslut. 

 

Av 5 kap. 1 § KL framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, 

främst 

1.mål och riktlinjer för verksamheten, 

2.budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 

3.nämndernas organisation och verksamhetsformer, 

4.val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 

5.val av revisorer, 

6.grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

7.årsredovisning och ansvarsfrihet, 

8.folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 

9.extra val till fullmäktige.  

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i 

andra författningar. 

 

Enligt 5 kap. 36 § första och andra styckena KL gäller följande. Fullmäktige 

får besluta att det, som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige 

ska handlägga, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna. Detta kan ske 

genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfa-

rande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får valnämnden i 

kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.  

 

Får fullmäktige delegera utförande av opinionsundersökning till kommun-

styrelsen?  

 

Av bestämmelsen ovan framgår att det är fullmäktige och inte kommunsty-

relsen som har att fatta beslut om folkomröstningar och opinionsundersök-
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ningar. Dessutom enligt 5 kap. 2 § KL får uppgifter som enligt lag ska utfö-

ras av fullmäktige inte delegeras till nämnd. Det är därför inte möjligt för 

fullmäktige att delegera uppgiften till kommunstyrelsen, såvida kommunsty-

relsen inte agerar valnämnd. Av handlingarna i målet framgår inte att kom-

munstyrelsen fungerar som valnämnd. 

 

Har fullmäktige den 16 oktober 2017 beslutat att en opinionsundersökning 

ska genomföras och det nu överklagade beslutet därför innebär ett rent 

verkställande?  

 

Utifrån formuleringen i fullmäktiges beslut kan inte utläsas något beslut om 

att en opinionsundersökning ska utföras. Det är inte möjligt att i fullmäkti-

gebeslutet tolka in genomförande av opinionsundersökning i ”inleda samtal” 

och att dela ”gemensamma kostnader, exempelvis genom att någon konsult 

anlitas”. Det anges inte heller hur eller på vilket sätt denna undersökning 

skulle ske. Det kan därför inte vara fråga om ett rent verkställande från kom-

munstyrelsens sida. 

 

Den sammantagna bedömningen är därför att det överklagade beslutet har 

skett i strid mot 13 kap. 8 § KL eftersom kommunstyrelsen inte haft rätt att 

fatta beslutet. Förvaltningsrätten upphäver därför det överklagade beslutet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03). 

 

Maria Norrman 

rådman 

 

De särskilda ledamöterna Styrbjörn Bjarke och Monica Malmlöf Hagberg                     

har även deltagit i beslutet. 

 

Föredraganden: Helene Larsson 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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