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§ 43 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Årsredovisning 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna ärendet till kommunstyrelsen fortsatt beredning. 

Ärendebeskrivning 
Controller och ekonomichefen redogör för årsbokslut 2020 varav framgår att:  

- Resultatet för kommunen är +44,5 miljoner kronor.  
- Driftredovisningen visar budgetavvikslen + 37,9 miljoner kronor 
- Investeringar 57 miljoner kronor.  
- Likvida medel 47,5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020, 2021-02-26 

Årsredovisning 2020, bilaga 1-4, 2021-02-24. 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-26. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 44 Dnr 2019/186 615 KS 
 
Information - Kunskapsnavet 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om Kunskapsnavet, kostnaden för att gå med och kom-
munens förutsättningar. 

Kunskapsnavet, är ett vägledningscenter för vuxna som är folkbokförda i Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås kommuner. 

______________
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§ 45 Dnr 2020/160 106 KS 
 
Information - undersökning av delårsboende 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 179 gav förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en upplevelseenkät av delårsboende i kommunen. Arbetsutskottet godkän-
det enkätfrågorna 2020-11-03 § 205. 

Enkäten har skickats ut och en delrapport har lämnats till kommunchefen. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för delrapporten från enkätundersökningen. 

______________
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§ 46 Dnr 2020/130 150 KS 
 
Information - undersökning Matbutik Runsten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11 § 158 gav kommunchefen i uppdrag 
att utreda möjligheten att skapa förutsättning för en matbutik i Runsten. Bland an-
nat genom att undersöka intresset, stödmöjligheter och identifiera lämplig fastighet 
för en matbutik i Runsten.  

Kommunen har efter arbetsutskottets beslut, tillsammans med Runstens intresse-
förening, genomfört en intresseundersökning för en matbutik i Runsten ställd till 
byggdens invånare. Resultatet ska nu sammanställas. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen presenterar en preliminär sammanfattning av enkätens resultat. 
Resultatet ska nu sammanfattas och analyseras. 

______________
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§ 47 Dnr 2021/51 000 KS 
 
Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns uppdrag "Digitala kom-
muner i Kalmar län" 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  meddela Kommunförbundet Kalmar län att Borgholms kommun avser att del-

ta och samverka i uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” enligt besluts-
underlag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Kalmar län har fått i uppdrag av förbundets styrelse att samord-
na och erbjuda kommunerna olika insatser avseende digitalisering. Uppdraget ”Di-
gitala Kommuner i Kalmar län” påbörjades hösten 2020 med framtagning av vision 
och förtydligande av riktning för 2021/2022 genom enkäter och intervjuer med 
kommunerna i länet. Redovisning av resultat och diskussioner har skett löpande 
hösten 2020 i kommunchefsnätverket, på kommunförbundets styrelsemöten och 
med Region Kalmar län (Regional Digital Agenda). 

Vid kommunförbundets styrelsemöte 2021-02-04 godkändes att beslutsunderlaget 
skickas ut till kommunerna för politiskt beslut som en avsiktsförklaring om samver-
kan avseende digitalisering. 

Beslutsunderlag 
Extern tjänsteskrivelse - Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns uppdrag "Digi-
tala kommuner i Kalmar län", 2021-02-24. 
Uppdragsbeskrivning, 2021-02-23. 

Beslut skickas till 
Kommunförbundet Kalmar län 
______________
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§ 48 Dnr 2020/175 059 KS 
 
Återrapportering av uppdrag "Porrfilter" i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  inte vidta några ytterligare åtgärder eftersom skrivelsen syfte anses vara upp-

fyllt i och med det filter som finns på kommunens offentliga nätverk och sko-
lans nätverk. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen till kommunen via Ölands kommunalförbund 2020-10-02 
önskar representanter från Centerkvinnor Borgholm, Centerkvinnor Mörbylånga, 
Röda Bönor S-kvinnor Norra Öland Borgholm att Ölands Kommunalförbundet får i 
uppdrag att se till att samtliga skolor och förskolor i Ölands båda kommuner inför 
ett filter som blockerar pornografi på skolans egna datorer och surfplattor, alterna-
tivt i kommunernas nätverk, med det snaraste. 

Ölands kommunalförbundet lämnade över ärendet till kommunen för att frågan an-
ses beröra kommunens ansvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 205 lämnade över skrivelsen till ut-
bildningsnämnden för att ta fram en handlingsplan och beslutade att kommunche-
fen skulle ta fram en kostnadsanalys för möjliga åtgärder i syfte med att förhindra 
åtkomst till pornografi på kommunens nätverk och IT-enheter. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-11 § 95 valde att anse ärendet ligga 
utanför deras ansvarsområde. 

IT-avdelningen på Ölands kommunalförbund har installerat ett DNS-filter på det 
nätverk som Borgholms kommuns och Mörbylånga kommuns skolors läsplattor 
(Chromebooks och Ipads) är kopplade till. Detta innebär att vissa hemsidor inte går 
att koppla upp till på Borgholms öppna WIFI. Detta gör till en kostnad om totalt 
70 000 kronor per år och belastar IT-avdelningens budget och ingår i avdelningens 
bastjänster till förbundsmedlemmarna. Detta filter är också aktivt på de offentliga 
nätverk som finns i många av kommunens lokaler. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-10-13 § 205 Porrfilter på samtliga skolor och 
förskolor i Borgholm på datorer och surfplattor. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-11 § 95 Beredningsuppdrag - Porrfil-
ter på samtliga skolor och förskolor i Borgholm på datorer och surfplattor. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-12. 
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Bedömning 
DNS-filtret anses täcka de flesta pornografiska hemsidor, men ger inte ett fullstän-
digt skydd. Dessutom blockerar den vissa sidor som inte anses olämpliga. Dessa 
måste manuellt tas bort från den lista som avgör vilka domäner (hemsidor) som 
blockeras. IT-avdelningen kan också omkategorisera hemsidor och på så vis styra 
vilka hemsidor som eleverna kan komma åt. IT-avdelningen bedömning är att des-
sa typer av filter är effektiva, men att den inte är särskilt bra hinder för den som ak-
tivt försöker kringgå dem. Det filter som används i skolverksamheten kan inte heller 
avgöra vilken enhet som försöker få tillgång till sidor som är blockerade. 

Kommunens nuvarande virusprogram har liknande funktioner som i dagsläget inte 
är aktiverade. Om kommunen skulle aktivera detta skulle de flesta pornografiska 
sidor blockeras, men risken är stor att även åtkomst till nödvändiga sidor begrän-
sas. Risken för detta är större eftersom detta skydd inte bara skannar webbadres-
sen, utan även sidor. När detta sker avkrypteras sidorna för att sedan återkrypteras 
vilket förhindrar åtkomst till hemsidor som behöver verifiera originalkrypteringen. 

Skyddet som finns inaktiverat i virusskyddet är kopplat till kommunens datorer, 
istället för nätverket vilket möjliggöra att upptäcka vilka enheter som går in på icke-
godkända sidor, medan skyddet på skolorna som finns idag är kopplat till nätver-
ket. 

Konsekvensanalys 
Att aktivera filtret som finns i virusskyddet skulle kortsiktigt inte innebära några di-
rekta kostnader eftersom det ingår i vårt nuvarande avtal. Det kan dock innebära 
ett dyrare avtal framöver om kommunen vill ha kvar samma funktionalitet efter näs-
ta upphandling/omförhandling av avtalet. Dock kommer det innebära flera arbets-
uppgifter för IT-avdelningen och kan få konsekvenser för anställda när de försöker 
besöka vissa hemsidor som kan vara nödvändiga för deras tjänst. 

Det skydd som finns på skolorna betalar kommunen indirekt med medlemsavgiften 
till Ölands kommunalförbund. 

Beslut skickas till 
S-kvinnor, Norra Öland 
Centerkvinnor Borgholm 
______________
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§ 49 Dnr 2021/64 KS 
 
Förslag; Feriejobb till alla ungdomar (15-17 år) som söker 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar 
att  erbjuda alla invånare i åldrarna 15 till 17 feriearbete sommaren 2021. Kom-

munen kan i mån av lämplighet och möjlighet även erbjuda invånare i åldrar-
na 18 och 19 feriearbete sommaren 2021.  

att  uppmana samtliga förvaltningar och bolag att anordna och erbjuda feriearbe-
te sommaren 2021. 

att  uppmana socialnämnden genom sin arbetsmarknadsenhet att samordna och 
hantera feriearbetena. 

Ärendebeskrivning 
Ilko Corkovis (S) och Staffan Larsson (C) har till sammanträdet lyft följande förslag: 

Med anledningen av den ökade ungdomsarbetslöshet är vårt förslag att vi erbjuder 
alla sökande ungdomar feriearbete i tre veckor. Det är viktigt att även vårt före-
ningsliv ges möjlighet att nyttja dessa platser. 

Ett tidigt beslut underlättar för verksamheterna att få fram meningsfulla arbetsupp-
gifter i hela kommunen.  

Bedömning 
Beslutet motiveras av pågående pandemi och den arbetsmarknad som den skapat 
för kommunens unga och de feriearbeten som de vanligtvis söker.  

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Arbetsmarknadsenheten 
HR-avdelningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Borgholm Energi AB 
______________
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§ 50 Dnr 2021/46 047 KS 
 
Fördelning statsbidrag ”Skolmiljarden” 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  fördela Borgholms kommuns bidrag om 788 892 kronor så att 21,9 procent 

(172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan (kommunala och fristående) 
och 78,1 procent (616 038 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och 
fristående). 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 mil-
jard kronor under 2021. Stödet ska möta den tuffa utmaning som coronapandemin 
medfört och syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna 
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots corona-
pandemin. 

Skolverket fördelar stödet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 
år i kommunen. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.  

Bidraget avser en tillfällig förstärkning under år 2021. 

Enligt riktlinjerna för det statliga stödet är det upp till varje kommun att besluta hur 
medlen ska fördelas. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas ef-
ter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den eg-
na verksamheten av motsvarande slag.  

Förslaget från gymnasieförbundet är att fördela bidraget jämt mellan de 13 årskur-
ser som omfattar grund- och gymnasieskolan. Fördelningen sker utifrån antal ele-
ver i varje årskurs. För Borgholms kommuns del skulle det innebära att 21,9 pro-
cent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan och 78,1 procent (616 038 kro-
nor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående). Totalt uppgår Kalmar 
andel av skolmiljarden till 788 892 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22. 

Bedömning 
Gymnasieförbundets beräkning överensstämmer med aktuell del av 16-19 åringar i 
förhållande till det totala antalet 6-19 åringar i Borgholms kommun.  

Fördelningen till gymnasieförbundet omfattar tre årskurser mellan åldrarna 6-19. 
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Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att 21,9 % av statsbidraget utbetalas till gymnasieförbundet. Res-
terande del av statsbidraget avser grundskola och utbildningsnämnden beslutar hur 
den del ska fördelas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 51 Dnr 2018/74 106 KS 
 
Samverkan kring energi- och klimatrådgivning; deltagande period 2021-
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  fortsätta samverka kring energirådgivningstjänst med kommunerna Mörby-

långa, Högsby, Mönsterås, Hultsfred och Vimmerby. 

Ärendebeskrivning 
I och med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-03 § 10 har kommu-
nen en överenskommelse med Mönsterås kommun att, tillsammans med Högsby, 
Hultsfreds, Mörbylånga och Vimmerby kommun samt Energikontor Sydost, söka 
medel från Energimyndigheten för att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning för 
företag och privatpersoner. 

Perioden för överenskommelsen slutade officiellt i samband med årsskiftet 
2020/2021. Nu har kommunen blivit ombedd att meddela om kommunen önskar 
vara med ytterligare en period. Denna period kommer vara fram till årsskiftet 
2022/2023, och ersättningen från Energimyndigheten förväntas bli den samma 
som tidigare period. Alla kommuner utom Borgholms kommun har enligt Mösterås 
kommun meddelat sig positiva till att delta ytterligare en period. Sista inlämnings-
dag för ansökan till Energimyndigheten är den 15 mars. 

Miljö- och byggnadsnämnden (§§ 174/2020, 231/2020, 254/2020) har berett ären-
det och föreslagit kommunstyrelsen att fortsätta samarbetet. Kommunstyrelsen 
2021-01-26 § 8 remitterade ärendet till kommunchefen för att utvärdera energi- och 
klimatrådgivningen i dess nuvarande form. 

Borgholms kommun har bedrivit energirådgivning för privatpersoner och mindre fö-
retag i mer än tio år. Ursprungligen gjordes det i egen regi. När Energimyndighe-
tens riktlinjer för finansiering av rådgivningen ändrades, så att kommuner var 
tvungna att samverka för att kunna få ta del av den, startade Borgholms och Mör-
bylånga kommun samverka denna tjänst. En tjänsteman i Mörbylånga kommun var 
då utförare av tjänsten. De senaste åren har samverkan vidgats till att omfatta flera 
kommuner, för att kunna ha kompetent personal som på heltid ägnar sig åt ener-
girådgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22. 
Idéer inför energi- och klimatrådgivning 2021-2022 2021-02-16, 2021-02-23. 
Förslag avtal 2021 energi- och klimatrådgivning samverkan, 2021-02-23. 
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Bedömning 
Energirådgivning i den form som Borgholms kommun bedriver bekostas helt av an-
slag från Energimyndigheten. Den enda kostnaden utgörs av att någon i kommu-
nen måste vara kontaktperson för tjänsten.  

Tjänsten används av privatpersoner och mindre företag i kommunen och består 
främst av rådgivning över e-post och telefon. Energi- och klimatrådgivningen har 
också aktiviteter i sina medlemskommuner, så som att vara med på näringslivsmö-
ten och andra evenemang. Borgholms kommuns invånare och företag använder 
sig av rådgivningen i ungefär samma utsträckning som övriga kommuner i samver-
kan. 2020 gavs rådgivning vid 80 tillfällen varav de frågande var från Borgholms 
kommun 15 gångar (näst flest av de medverkande kommunerna), varav alla var 
privatpersoner som bad om rådgivning. Nedan kan ses en tabell visande antalet 
ärenden per månad under 2020.  

 
I dagsläget finns inte finansieringen eller personal för att erbjuda tjänsten i någon 
annan form än via samverkan med kommunerna Mörbylånga, Högsby, Mönsterås, 
Hultsfred och Vimmerby. 

Konsekvensanalys 
Kostnaden för energirådgivningen är endast den mycket begränsade tid som en 
handläggare måste lägga för administration av tjänsten. Den huvudsakliga administ-
rationen görs av Mönsterås kommuns energi- och klimatrådgivare. Att inte fortsätta 
utnyttja tjänsten skulle dessutom ha en negativ effekt på våra samarbetskommuner, 
eftersom den totala summan som blir tillgänglig för den gemensamma tjänsten 
minskar om en kommun ”hoppar av”. 

Om kommunen fortsatt vill erbjuda invånare och företag energi- och klimatrådgiv-
ning kommer det innebära ökade personalkostnader om kommunen inte väljer att 
fortsätta samverkan eftersom kommunen inte ensamt kan söka ekonomiskt stöd 
från Energimyndigheten. 
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Beslut skickas till 
Mönsterås kommun 
______________

15



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-02 52   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 n§ 52 Dnr 2021/52 KS 
 
Diskussionspunkt med representant från Länsstyrelsen: Ölands Histo-
riska Museum (ÖHM) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ställer sig positiv till Länsstyrelsen i Kalmar läns fortsatta arbete med Ölands 

Historiska museum.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har arbetat för en etablering av ett nytt museum på 
Öland (härefter kallat Ölands Historiska Museum). Arbetet med Ölands Historiska 
Museum har involverat Ekerum Resort, Borgholms kommun och Mörbylånga 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Anteckningar referensgruppsmöte Ölands Historiska Museum 2021-01-21, 2021-02-
23. 

Dagens sammanträde 
Projektledaren från Länsstyrelsen i Kalmar län presenterar projektet och syftet att ta 
fram en gemensam skrivelse till staten för ett statsbidrag. Detta för att kunna etable-
ra en lokal anpassad för Ölands Historiska Museum. Länsstyrelsens projekt har 
budgeterat för ett stöd från Ölands båda kommuner. Efter uppstarten planerar läns-
styrelsen för att verksamheten i huvudsak ska vara självfinansierande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott meddealar att de ställer sig positiva till projektet 
och att kommunen stödjer verksamheten enligt kommunens antagna riktlinjer.  

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Mörbylånga kommun 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-02 53   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 53 Dnr 2017/270 254 KS 
 
Möte med P&E Persson AB och Peab Projektutveckling om yttre ham-
nen 

Ärendebeskrivning 
Representanter för P&E Persson AB och PEAB har bjudits in för att diskutera ut-
vecklingen av området i Borgholm kallat yttre hamnen.  

Dagens sammanträde 
Kommunchefen, tillväxtchefen och representanter för P&E Persson AB och PEAB 
presenterar projektet och vilka förutsättningar som för tillfället förligger projektets 
fortgång. Av informationen som presenteras framgår: 

- Illustrerade förslag på utvecklingen av området 
- Exploatörernas utkast till parkeringslösningar  
- Avsiktsförklaring är under förhandling och kommer att presenteras för beredning 

under våren.  
______________
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