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§ 63 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Redovisning av arbetet med Sveriges bästa äldreomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 

att ge kommunchefen i uppdrag att se över icke genomförda uppdrag specifice-
rade i kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166 och föreslå nya datum för 
när dessa uppdrag ska vara genomförda. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av uppfyllnaden av de uppdrag 
som kommunstyrelsens gav kommunstyrelsen och socialnämnden i och med 
kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, kallat Sveriges bästa äldreomsorg.  

Beslutsunderlag 
Återrapportering våren 21 Sveriges bästa äldreomsorg, 2021-05-19. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens lägger redovisningen till handlingarna 
och ger kommunchefen i uppdrag att se över de uppdrag specificerade i kommun-
fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166 som inte genomförts och föreslå nya datum då 
dessa kan vara genomförda.  

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 64 Dnr 2021/114 140 KS 
 
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök vin-
ter/vår 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Företagsbesöken är viktiga och bra för att bland annat lyssna och lära om företaga-
rens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur 
eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att ini-
tiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen 
till exempel genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till 
Borgholms kommun. 

Näringslivsutskottet tog emot redovisningen 2021-05-11 § 102. 

Av redovisningen framgår följande: 

54 stycken företagsbesök har genomförts till och med 2021-05-07. 

Dessa företagsbesök har inte varit specifikt inriktade på någon särskild bransch ut-
an är brett fördelade mellan detaljhandel, restauranger, lantbrukare, hotell och 
campingar, byggbranschen, hantverkare med flera    

Besöken har initierats av både kommunen och företagen själva. Genom den fortfa-
rande pågående ringinsatsen framkommer kontinuerligt önskemål om företagsbe-
sök.  

Överlag så är företagen positiva och nöjda med att bedriva sin verksamhet i kom-
munen. 

Pandemin har och fortsätter att på ett eller annat sätt påverka företagen där många 
fortsatt kämpar utifrån sina förutsättningar.      

Synpunkter och tankar som framkommit vid företagsbesöken är till exempel  

- kommunikation och hur kommunen kommunicerar 
- handläggningstider 
- tillgänglighet 
- service och bemötande 
- företagsstöd 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Synpunkter och tankar bottnar gemensamt i bemötande och service samt informa-
tion och kommunikation. Vilket är de delar som den långsiktiga strategin och aktivi-
teter i 2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat har som mål.     

Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns 
fåtal negativa synpunkter. 

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, de 
upp-skattas också väldigt mycket av företagen som har besökts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 102. 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07. 
______________
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§ 65  
 
Presentation av Svenskt Näringslivs företagsranking 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga den skriftliga redovisningen av Borgholms kommuns resultat i Svenskt 

näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat 2021 till protokol-
let. 

Ärendebeskrivning 
Svenskt näringsliv gör årligen en undersökning av företagsklimatet i svenska kom-
muner. Undersökningen baseras framförallt på enkätsvar från företagare. Av rap-
porten från årets undersökning framgår att det sammanfattade omdömet om före-
tagsklimatet i Borgholms kommun ökar för andra åtet i rad, att det ligger på 3,5 av 
6, vilket är över snittet i Sverige och att kommuner förbättrat sig i alla kategorier ut-
om två (”Påverkan av brottslighet/otrygghet” och ”Allmänhetens attityder”) där om-
dömet är oförändrat på nivån ”bra”. 

______________
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Regionchef: Ulrica Bennesved
ulrica.bennesved@svensktnaringsliv.se
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§ 66 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Tertialbokslut 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  godkänna tertialbokslut 2021-05-25.  

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt tertialbokslut 2021 varav framgår att:  

 Resultatet för kommunen är +17,2 miljoner kronor. (Årsprognos +26,2 mil-
joner kronor)  

 Driftredovisningen visar budgetavvikslen +8,7 miljoner kronor. (Årsprognos 
+11,1 miljoner kronor) 

 Investeringar 15,8 miljoner kronor. (Årsprognos 59,9 miljoner kronor)  
 Likvida medel 33,3 miljoner kronor. (Årsprognos 32,3 miljoner kronor)  

Beslutsunderlag 
Tertialbokslut 2021, 2021-05-20. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föredrar tertialbokslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande. 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 67 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  skattesatsen 2022 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 

att  anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2022. 

att  anta Årsplan med budget 2022 samt plan för år 2023-2025. 

att  anta föreslagen investeringsram för år 2022 och föreslagna projekt samt in-
vesteringsplan för 2023-2026. 

att  delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-
projekten. 

att  delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 
och investeringsmedel från 2021 till år 2022. 

att  ge kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 

att  godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner 
kronor under år 2022. 

att  delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar. 

att  borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2022. 

att  nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen 

att  överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till bud-
get för år 2022.  

Ärendebeskrivning 
I budgetprocessen 2021 har budgetberedningen träffat nämndernas utskott, Borg-
holm Energis ledning, kultur- och fritidsutskottet för att inhämta information om ut-
vecklingen av de tekniska ramarna, äskanden och för att få en diskussion om 
kommunens prioriteringar. I processen har också den årliga budgetdagen ingått.  

Budetberedningen har lämnat förslag om årsplan med budget 2022 samt plan för 
år 2023-2025 till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2021-05-04 § 11. 
Budgetförutsattningar - budget 2022 samt plan 2023-2025, 2021-05-06. 
Utbildningsnämnden 2021-04-28 § 49. 
Förslag till Taxor 2022 Utbildningsnämnden. 
Förslag till Årsplan med budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-05-11. 

Dagens sammanträde 
Ordförande och ekonomichefen redogör för arbetsutskottets förslag. Det ska noteras 
att i förslaget halveras taxan för trygghetslarm. 

Ledamöterna ger möjlighet att ställa särskilda frågor om förslaget. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S), Tomas Zander (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till av Sverigedemokraterna inlämnat yrkande att 

 I socialnämndens budget  
o Gratis trygghetslarm för de äldre, 500 000 kronor (tillför 250 000 kro-

nor till ordförandes förslag om att halvera taxan för trygghetslarm) 
o Särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende, 400 

000 kronor 
o Kompetenshöjning personal, 1 miljoner kronor  

 I utbildningsnämndens budget 
o Särskild satsning pedagogiken särbegåvade barn samt barn i behov 

av extra stöd. 2,5 miljoner till nya tjänster i form av speciallärare. (år-
lig) 

o Behåll dagens struktur och skicka inte över 6orna till f-5 skolorna. 
o Slå ihop Slotts och Victoriaskolorna till en enhet (Borgholms Skola) 

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till av Moderaterna inlämnat yrkande att  

 Att återinföra kulturtaxan för både barn och vuxna för att säkra dess utveck-
ling 260 000 kronor   

 Att stoppa sommarlovskortet för att prioritera kärnverksamheten 240 000 
kronor 

 Att stoppa återinförande av 6:or om inte besparingsåtgärder vidtas (avser 
plan 2023-2025) 1,25 miljoner kronor 

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till av Framtid Öland inlämnat yrkande att  

 Återinförarande av tidigare halverad avgift kulturskolan samt nej till avgiftsfri 
kulturskola 260 000 kronor 
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 Nej till sommarlovskortet 240 000 kronor  
 Halvera köp vuxenutbildning 400 000 kronor 

Sara Kånåhols (V) yrkar avslag till Erik Arvidssons, Carl Malgeruds och Torbjörn Jo-
hanssons yrkanden. 

Ordförande konstaterar att det finns två (2) förslag till beslut om justering av förslag 
till taxa: Ordförandes förslag att inkludera en halvering av avgiften för trygghetslarm; 
samt Erik Arvidssons yrkande att helt ta bort avgiften för trygghetslam. 

Ordförande konstaterar att det finns sju (7) förslag till ändringa av budgetberedning-
ens förslag till att anta Årsplan med budget 2022 samt plan för år 2023-2025 samt 
budgetberedningens förslag (1): budgetberedningens förslag till beslut; Carl Malge-
ruds och Torbjörn Johanssons förslag att inte avsätta 240 000 kronor för sommar-
lovsbiljett för kollektivtrafiken; Carl Malgeruds och Torbjörn Johanssons förslag att 
återinförarande av tidigare halverad avgift kulturskolan samt avskaffa avgiftsfri kul-
turskola (260 000 kronor); Carl Malgeruds och Erik Arvidssons förslag att inte flytta 
årskurs 6 till övriga mellanstadieklasser; Torbjörn Johanssons förslag att halvera 
köp vuxenutbildning (400 000 kronor); Erik Arvidssons förslag att särskilt satsa på 
pedagogiken för särbegåvade barn samt barn i behov av extra stöd (2,5 miljoner 
kronor); Erik Arvidssons förslag att särskilt satsa på bättre mat för de äldre på sär-
skilt boende (400 000 kronor); Erik Arvidssons förslag om kompetenshöjning för so-
cialförvaltningens personal (1 miljoner kronor); Erik Arvidssons förslag att slå ihop 
Slotts och Victoriaskolorna till en enhet (Borgholms Skola). 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag till beslut med ordförandens 
förslag på justerad taxa.  

Reservation 
Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson (FÖL), Erik Arvidsson (SD), Carl Malge-
rud (M) och Marcel van Luijn (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan) 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnden 
Revisorerna 
______________

30



Reservation kommunstyrelsen  2021-05-25
Ärende 5. Årsplan med budget 2022 med plan för 2023–2025

Vi reserverar oss mot dagens beslut till förmån för vårt yrkandet om att ta bort somarlovsbusskort och
återinföra full avgift för kulturskolan samt att i årsplanen stryka att-satsen “godkänna upplåning
avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr under 2022.”

Vi står inför stora ekonomiska utmaningar och måste göra prioriteringar. I detta läge anser vi att våra
ekonomiska resurser i första hand ska gå till kommunens kärnverksamhet och yrkar därför på avslag
till förslagen om gratis sommarlovskort och avgiftsfri kulturskola.

När det gäller upplåning i storleksordningen 40 mkr bör de besluten tas i kommunfullmäktige, därför
yrkar vi på avslag till denna att-sats.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin
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Reservation  KS ärende 5  

Jag Reserverar mig till förmån för samtliga våra budgetyrkanden. 

Vi ska ha Sveriges bästa äldrevård i kommunen har KF beslutat och då vore väl 
det minsta att ha Gratis trygghetslarm , Bra mat och kompetent personal. 

Vidare satsar majoriteten på en flytt av 6orna till mellanstadieskolorna av 
principskäl . Vi satsar istället på bättre pedagogik och fler speciallärare. 

 

Erik Arvidsson
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Borgholm 210525 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation borttagande 
kulturskoleavgifter och införandet av sommarlovskort (gjordes redan 2021) 
 
Moderaterna reserverar sig mot följande poster i budgeten för 2022 som lyder: 
 
 

- Ta bort sommarlovsbusskort (-210 tkr) och därmed förbättra 
kommunstyrelsens möjligheter att hålla budget alt överföra 
beloppet till utbildningsnämndens budgetram 

- Återföra kulturskoleavgifter år 2022 med 260 tkr och därmed 
minska utbildningsnämndens sparkrav 

 
 
 
 Borgholm 210525 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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Borgholm 210525 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation finansiellt mål 
 
Moderaterna reserverar sig mot den föreslagna ändringen av att ett av de 
finansiella målen medger upplåning på 40mkr för långsiktiga investeringar. 
 
Vi är medvetna om den stora strategiska investeringen för Åkerboskolan och att 
en upplåning delvis kan behövas. Denna finansiering ska yrkas i samband med 
att projektet är kostnadsberäknat och föreläggas KF.  
Självfinansiering av investeringar är en viktig del i ordning och reda i ekonomin. 
 
Borgholm 210527 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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§ 68 Dnr 2021/98 045 KS 
 
Borgenförbindelse Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  såsom för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 486 miljoner kronor, jämte därpå lö-
pande ränta och kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi AB har en total låneskuld som är placerad hos Kommuninvest om 
486 miljoner kronor. Kostnaden för åtagandet är 0,6 % på hela borgensförbindel-
sen. 

De finns i dag tre olika beslut varav de två senaste är justeringar på det första och 
det behövs därför ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse.  

Vid framtida justeringar av beloppet beslutas en ny ram vilket medför att det alltid 
är det sista beslutet som gäller. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen arbetsutskott, 2021-05-11 § 105. 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30. 

Bedömning 
De finns i dag tre olika beslut varav de två senaste är justeringar på det första och 
de inte är beslut med proprieborgen, det vill säga såsom för egen skuld. Det be-
hövs därför ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse där den 
totala borgensramen framgår. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB 
Kommuninvest 
______________
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§ 69 Dnr 2021/54 107 KS 
 
Minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  inlösa minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB. 

att  beslutet belastar innevarande års och 2022 års finansiella resultat, samt att 
återstående belopp behandlas i budgetprocessen för 2023 års budget.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 64 beslutade att ge kommunchefen 
i uppdrag att bereda underlag som redogör för konsekvenserna för kommunen.  
Härutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott ställt sig positiva till Borgholm 
Energis förslag och överlämnar ärendet styrelsen för vidare beredning. Kommun-
chefens underlag bör färdigställas innan kommunstyrelsen bereder ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 64. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21. 

Borgholm Enerigs styrelse 2021-02-17 § 5. 

Bilaga 1 - PM inlösen av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB daterad 2020-
03-03, 2021-02-24. 

Bilaga 2 - Aktiebok Borgholm Energi Elnät AB daterad 2010-02-05, 2021-02-24. 

Bedömning 
Kostnaden för inlösen av minoritetsaktierna anses kunna tas från kommunens fi-
nansiella resultat innevarande år och år 2022 och budgeteras inför år 2023. 

En anledning att fattas beslutet i samband med bildandet av ett allmännyttigt bolag 
är att undvika extra handläggning och kostnader i samband med överföring av till-
gångar inom koncernen och utdelning.  

I övrigt ställer sig kommunledningsförvaltningen bakom Borgholm Energis styrelses 
bedömning att Borgholms kommun bör nyttja möjligheten att tvångsinlösa de ute-
stående minoritetsaktierna i Borgholm Energi Elnät AB. En av de starkaste anled-
ningarna är att det är olämpligt med privata intressenter i en verksamhet som är ett 
kommunalt ansvar. En annan anledning är att uppfylla kontrollkriteriet gällande un-
dantagsregeln i lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) för intern an-
skaffning mellan kommunen och bolaget.  
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Om kommunen utnyttjar möjligheten att yrka på förhandstillträde till aktierna kan 
kommunen agera som ägare av samtliga aktier i bolaget utan att behöva ta hänsyn 
till minoritetsägarna under den tid som skiljeförfarandet pågår. 

Konsekvensanalys 
Resultatet för 2021-2022 kan totalt minska med upp till 2 miljoner kronor beroende 
på hur snabbt minoritetsaktierna kan inlösas. Beroende på hur mycket som återstår 
inför år 2023 kommer budgeteringen för det året att påverkas. Hur detta fördelas 
över åren kan kommunledningsförvaltningen inte i dagsläget förutspå. I längden an-
ses inlösningen vara gynnsam för kommunen och underlätta styrningen. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Borgholm Energi Elnät AB 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 70 Dnr 2021/108 723 KS 
 
Bildande av allmännyttigt bostadsbolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  bilda ett nytt allmännyttigt bostadsbolag kallat Borgholmshem AB.  

att  godkänna bolagsordning för Borgholmshem AB. 

att  godkänna ägardirektiv för Borgholmshem AB. 

att  avsätta 1 000 000 kronor i aktiekapital till Borgholmshem AB.  

att  utse nuvarande styrelse för Borgholms Energi AB till styrelse för Borgholms-
hem AB fram till ordinarie bolagsstämma 2023. 

att  utse Nina Andersson-Junkka till ombud och Ilko Corkovic till ersättare för 
ombudet för ägaren vid bolagsstämmor under innevarande mandatperiod. 

att godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms kom-
mun till Borgholmshem AB till bokfört värde. Regleringen sker efter avstyck-
ning är genomförd. 

att  godkänna att Borgholmshem AB tar upp lån hos Kommuninvest för fastig-
hetsregleringen av del av Högsrum 5:29.   

att godkänna att hyreslägenhetsbeståndet som ägs av Borgholms Energi över-
förs till Borgholmshem AB. 

att  uppdra till kommunstyrelsen att utreda ägarstyrningen av de kommunala bo-
lagen inför nästa mandatperiod och överföring av fastighetsreglering av hy-
reslägenshetsbestånd inom kommunkoncernen. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi Elnät AB har föreslagit att kommunen bildar ett kommunalt all-
männyttigt bostadsbolag. Förslaget kommer efter en dialog med kommunledningen 
om hur vi bäst tillsammans ska främja bostadsförsörjningen med hyresrätter i 
kommunen och samtidigt erbjuda boendeinflytande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 108. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Protokoll Borgholm Energi Elnät AB 2021-02-17 § 6. 
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Förslag till bolagsordning. 

Förslag till ägardirektiv. 

PM från Lindahls 2020-06-16. 

Bedömning 
Som ägandestrukturen ser ut idag får uthyrningsverksamheten av bostadslägenhe-
ter inte ske i vinstsyfte enligt kommunallagens självkostnadsprincip. Detta gäller 
såväl av kommunen ägda lägenheter och av bolaget ägda lägenheter.  

För att kunna tillämpa marknadsmässiga principer och likvärdiga konkurrensvillkor 
på en konkurrensutsatt marknad krävs att kommunen bildar ett allmännyttigt bolag. 
Det vill säga ett allmännyttigt bostadsbolag kan till viss del med egna medel, ge-
nom en rimlig avkastning, genomföra om- och nybyggnation av bostäder och där-
med kunna medverka i kommunens bostadsförsörjningsansvar.  

Det totala lägenhetsbeståndet uppgår idag till 108, varav bolaget äger 92 lägenhe-
ter på olika platser och kommunen 10 hyreslägenheter på del av fastigheten Högs-
rum 5:29.  

Det finns en stor efterfrågan av hyreslägenheter för permanentboende runt om i 
kommunen. Kommunen har därför initierat ett antal nya projekt, som än så länge är 
i ett tidigt skede, för att möta behovet för dem som inte har möjlighet att köpa eller 
bo kvar eget boende.  

Kommunens verksamhetslokaler kommer fortsatt ligga kvar i kommunen och för-
valtas av kommunens fastighetsavdelning. Näringslivslokaler och verksamhetslo-
kaler som Borgholm Energi idag äger kommer fortsatt att ligga kvar i Borgholm 
Energi och förvaltas av bolagens gemensamma fastighetsfunktion. 

Förslaget till bolagsordning och ägardirektiv har granskats av kommunens juridiska 
ombud. 

Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser 
Transaktioner för nuvarande fastighetsbestånd kommer medföra en stämpelskatt 
om 1 000 000 kronor. 

Förrättningskostnader där uppdelningar av nuvarande fastigheter beräknas till 150 
000 kronor. 

Rimlig nivå på aktiekapitel i det nya bolaget är initialt 1 000 000 kronor. 

Organisatoriska konsekvenser 
För att inte bygga upp en ny parallellorganisation föreslås att: 

- Nuvarande styrelse i Borgholms Energi blir styrelse i det nya bolaget under in-
nevarande mandatperiod 

- Nuvarande verkställande direktör för Borgholms Energi även blir verkställande 
direktör för det nya bolaget 
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- Nuvarande fastighetsfunktion inom Borgholms Energi hanterar det nya bolagets 
fastighetsförvaltning 

- Samordning av övriga kompetenser såsom IT, ekonomi och HR sker 

Om kommunen bildar ett nytt bolag bör det övervägas om ägarstyrningen av bola-
gen ska förstärkas med en äkta kommunkoncern, det vill säga ett moderbolag med 
nära koppling till kommunstyrelsen. Detta då kommunfullmäktige har det yttersta 
ägaransvaret, fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten, utser samt-
liga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större 
vikt samtidigt som kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som be-
drivs i bolagsform.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Nina Andersson-Junkka (S), Tomas Zander (C), Carl Malgerud (M), Staffan Larsson 
(C), Lars Ljung (S), Erik Arvidsson (SD) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett (1) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Borgholm Energi Elnät AB 
______________
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§ 71 Dnr 2021/112 043 KS 
 
Ökad budget för friskvårdsbidrag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  höja friskvårdsbidraget till 1 600 kronor från och med 2021. 

att  besluta om tilläggsbudget om 200 000 kronor för friskvårdsbidrag 2021.  

Ärendebeskrivning 
Friskvårdsbidraget är idag 800 kronor per medarbetare och år. Nuvarande budget 
är 400 000 kronor. Friskvårdsbidraget uppmuntrar till friskvård i syfte att bibehålla 
god hälsa och minska sjukfrånvaro samt är en del av många i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

För att underlätta för kommunens anställda att nyttja friskvårdsbidraget kommer 
systemet e-passi installeras från och med årsskiftet 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03. 

Bedömning 
År 2020 av utnyttjandegraden cirka 250 000 kronor av 336 anställda. Det vill säga 
att bidraget var cirka 740 kronor per person, vilket är i nivå med 2019. 

Vid en dubblering av bidraget och med antagandet att cirka 15 % fler skulle utnyttja 
förmånen, behöver budgeten utökas med 200 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Att höja friskvårdsbidraget är ett sätt för kommunen att värnar sina anställdas hälsa 
och välbefinnande och är ett led i att vara en attraktivare arbetsgivare. En höjning till 
1 600 kronor skulle göra att kommunen kan matcha andra kommuner i länet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V), Nina Andersson-Junkka (S), Erik Arvidsson (SD), Marcel van 
Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens arbetsutskott förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett (1) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.  
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 72 Dnr 2020/218 KS 
 
Utredning av skolorganisation gällande årskurs 6 hemvist 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför 

läsåret 2023/2024  

att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genom-
förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna.   

att  uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utar-
beta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen 

att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen 
att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning 
inför en eventuell om- och tillbyggnad av Gärdslösa skola. 

att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få tillgång till mer 
mark i anslutning till skolan i Gärdslösa. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan 
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.  

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 
flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för 
detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa 
skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kro-
nor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21. 

Beslut utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107. 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14. 

Bedömning 
I beslutsunderlaget till utbildningsnämndens beslut har beaktats den nya budget-
modellen, för- och nackdelar med ett sammanhållet mellanstadium med eventuell 
undervisning i så kallad b-form men även befolkningsutvecklingen.  
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Utbildningsnämndens förslag att flytta årskurs till låg- och mellanstadieskolarna är i 
linje med ett flertal olika initiativ som inlämnats under åren.  

Vad gäller elevunderlaget så pekar prognoserna mot en fortsatt minskning av barn- 
och elevantalet. Däremot så skiljer det sig åt i olika kommundelar och kommunen 
arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för att öka attraktiviteten för att få 
fler att bosätta sig året om. En tydlig ökning märks i den sydöstra delen av kommu-
nen där barn i förskoleåldern ökar kommande år, vilket även får effekt på låg- och 
mellanstadiet i Gärdslösa där det prognosticeras en ökning från dagens cirka 80 
elever till nästan 150 år 2026.  

Att flytta årskurs 6 bedöms medföra investeringskostnader främst i Gärdslösa sko-
la. Därför föreslås kommunstyrelsen dels ge i uppdrag till fastighetsavdelningen till-
sammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven 
med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad dels 
uppdrag till tillväxtenheten för att om möjligt säkra mer mark i anslutning till skolan i 
Gärdslösa.       

Ett förslag för att ersätta de moduler kommunen hyr i Gärdslösa ingår i 2022 års 
investeringsbudget med 5,9 miljoner kronor. Detta får anses ekonomiskt förvars-
bart, oaktat barnantalet, då hyreskostnaderna för modulerna (drygt 500 000 kro-
nor/år) är långt högre än vad kommunens avskrivningskostnader bedöms vara vid 
uppförande av ny förskola på fastigheten. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar på återre-
miss. 

I andra hand yrkar Erik Aridsson (SD) och Carl Malgerud (M) avslag till utbildnings-
nämndens och tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att mark- och fastighetsfrågor bryts ut ur ärendet 
och att frågor om Gärdslösa skola inte behandlas på dagens sammanträde.  

Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett återremissyrkande och två (2) förslag till be-
slut: Carl Malgeruds med fleras återremissyrkande; tjänsteskrivelsens förslag till be-
slut; och Erik Aridssons och Carl Malgeruds avslagsyrkande. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. Omröstning begärs av-
seende återremissyrkandet. 
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Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs idag 
röstar ja och de som stödjer att ärendet återremitteras röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 4 nej-röster.  Därmed bifalls tjänsteskrivel-
sens förslag till beslut. 

JA – 6 NEJ – 4 FRÅNVARO - 1  
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD) Annette Hemlin (FÖL) 
Staffan Larsson (C) Torbjörn Johansson (FÖL)  
Sara Kånåhols (V) Marcel van Luijn (M)  
Nina Andersson-Junkka (S) Carl Malgerud (M)  
Tomas Zander (C)  
Lars Ljung (S)   
 

Reservation 
Torbjörn Johansson (FÖL) reserverar sig mot beslutet. 

Erik Arvidsson (SD) och Carl Malgerud (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se 
nedan) 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Utbildningschefen 
Ekonomichefen  
Fastighetschefen 
______________
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Reservation  KS ärende 10  

Jag Reserverar mig till förmån för mina yrkanden i första hand återremiss i 
andra hand avslag på att att flytta 6orna till låg och mellanstadieskolorna inför 
läsåret 2023 

Detta kommer bli dyrt och stora investeringar kommer få göras samt jag är 
rädd att pedagogiken kommer bli lidande då värdefull lärarkompetens inte kan 
utnyttjas till 6orna. En betydligt bättre lösning hade varit att slå ihop Slotts och 
Viktoriaskolan och därigenom möjliggöra större kompetensutbyte mellan 
enheterna och en förbättrad organisation där 6orna kunde vara kvar och ta del 
av den stora kompetens i form av ämnesspecifika lärare som finns på 
enheterna Vilket jag även frågade förvaltningschefen på Utbildningsnämnden. 

Organisationsförändringen går helt i strid mot tjänstemännens förslag på 
nämnden. Vi i Sverigedemokraterna prioriterar pedagogik före politiska 
principbeslut. 

 

Erik Arvidsson
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Borgholm 210525 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation utredning 6:ornas 
återföring till mellanstadieskolorna pkt 10 KS 210525 
 
Moderaterna reserverar sig mot de föreslagna att satserna i ärendet då vi ska 
satsa skattemedel på ev utbyggnad (OBS upprustning renovering ok) av 
Gärdslösa skola) samt återföra 6:orna till mellanstadieskolorna utan ha en 
långsiktig strategi som förutom lokaler även beaktar de pedagogiska effekterna: 
 
 

- Hur ska vi hantera B-klass utvecklingen som finns på flera skolor? 
- Hur ska den kraftiga prognnostiserade minskningen av elevantalet i 

Borgholm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras? 
- Hur ska de pedagogiska effekterna av kostnadsökningarna 

behandlas över tid? (lärar-täthet, undervisningsmaterial, 
Speciallärare, pedagoger etc?) 

- Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i 
andra kommuner? 

 
 
 
 Borgholm 210525 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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§ 73 Dnr 2021/106 KS 
 
Inventarier Skogsbrynets förskola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  medel för inventarier och konst ska rymmas i den fastlagda investeringsbud-

geten för projektet Skogsbrynets förskola. 

Ärendebeskrivning 
Under sommaren 2021 beräknas de två nya avdelningarna på Skogsbrynets för-
skola vara färdigbyggda. Verksamheten i de två avdelningarna på Rödhakens för-
skola ska då flytta in i dessa avdelningar för att lämna plats åt Solstrålen Montes-
sori som ska hyra lokalerna på Rödhakens förskola av kommunen. 

Utbildningsnämnden har 2021-04-08 överlämnat till kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige utbildningsnämndens beslut 2021-03-31 § 36 där nämnden äskar 
225 000 kronor investeringsbudget för inventarier till de två nya avdelningarna på 
Skogsbrynets förskola. 

Utbildningsnämnden har i sin bedömning angett följande:  

När nya Skogsbrynets fyra avdelningar byggdes och verksamheten skulle flytta in i 
de nya lokalerna fick förskolan ett schablonbelopp på 225 000 kronor per avdelning 
till att köpa nya inventarier för, totalt 900 000 kronor. När Böda förskola bytte loka-
ler fick de schablonbeloppet 225 000 kronor eftersom det var en avdelning som 
bytte lokal. Samma summa äskades också per för Rödhakens förskola 2016.  

Precis som vid tidigare lokalbyten kan Rödhakens förskola ta med sig inventarier 
till verksamhetens nya lokaler på Skogsbrynet. Rödhakens inventarier är dock bara 
fem år gamla vilket innebär att en större andel av dessa inte behöver bytas ut. Kra-
ven på giftfri förskola har dock ökat under tiden vilket betyder att behoven för att 
byta ut inventarier är större. En del inventarier är också fastskruvade i fastigheten 
och inköpta för Rödhakens lokalutformning. Dessa får därför stå kvar till förmån för 
den nya hyresgästen eller i vissa fall användas av andra verksamheter. 

Utifrån en sammanvägd bedömning behöver Skogsbrynets förskola 225 000 kronor 
i investeringsbudget till inventarier för två avdelningar. Då bedöms förskolan kunna 
få en likvärdig förutsättning att bedriva förskoleverksamhet i förhållande till hur 
verksamheten bedrivs i dag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04 § 93. 

Uppdaterad tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, 2021-04-29. 
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Bedömning 
Entreprenad gällande nybyggnation av 2 avdelningar på skogsbrynet pågår. Efter 
att slutbesiktningen för entreprenaden har godkänts, kommer markentreprenad att 
påbörjas. 

I dagsläget är budgetpris inhämtat från ramavtalsleverantör gällande mark. Be-
dömningen utifrån detta är att nuvarande budget inom projektet inte är tillräcklig för 
att införskaffa inventarier och konst utan att budgeten drar över. Där med kan inte 
kommunen i dagsläget omprioritera investeringar inom projektet. Om en ompriorite-
ring ska göras kräver det att kommunen flyttar medel från andra investeringspro-
jekt. 

Om kommunen avvaktar beslut kan det senare på året vissa sig finnas utrymme 
inom projektet att omprioritera för inventarier och konst. 

Konsekvensanalys 
Då budgetpris kan anses vara en rörlig aspekt i sammanhanget finns också eventu-
ellt utrymme, att efter påbörjad markentreprenad utvärdera och kostnads samman-
ställa poster, för att bedöma om budget för inventarier och konst kan göras inom nu-
varande budget. 

Att bifalla tilläggsbudget skulle innebära att ökad investeringsnivån och påverka pla-
neringen av självfinansiering av kortsiktiga investeringar inom planperioden. 
Tilläggsbudgetering ska hantreas restriktivt.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 74 Dnr 2021/104 119 KS 
 
Kommunalt brottsförebyggande råd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  inrätta ett brottsförebyggande råd. 

att  anta föreslagna instruktioner till Borgholms kommuns brottsförebyggande 
råd, med justeringen att enbart en politiker ska representera kommunen. 

att  välja Ilko Corkovic (S) som ordförande för Borgholms kommuns brottsföre-
byggande råd. 

Ärendebeskrivning 
Det åligger alla kommuner att arbeta med brottsförebyggande frågor. Även om krav 
inte föreligger att ha ett brottsförebyggande råd bedöms det som en viktig byggpe-
lare i det brottsförebyggande arbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 111. 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Förslag på instruktioner till Borgholms kommuns brottsförebyggande råd, 2021-05-
05. 

Bedömning 
Det brottsförebyggande rådet föreslås ledas av en av kommunstyrelsen utsedd po-
litiker som kan komma från antingen majoritet eller opposition. I rådet ska ingå re-
presentanter för polismyndigheten, räddningstjänsten, kommunledningsförvalt-
ningen inklusive plansamordnare/översiktsplanerare och alkoholhandläggare, so-
cialförvaltningen inklusive förebyggande teamet (det vill säga minst två personer), 
cityföreningen (företagarrepresentant) samt någon intern eller extern med god 
kompetens om integration. Representanter för ytterligare kompetenser kan utses 

Det finns många olika sätt att formera ett brottsförebyggande råd. I Borgholms 
kommun vill vi ha ett råd som kan göra skillnad genom att vara beslutsmässigt för 
aktiviteter i brottsförebyggande frågor. De som ingår i rådet ska företrädelsevis va-
ra tjänstemän som i sin roll kan ta med sig aktuella frågor och direkt göra verkstad i 
den egna verksamheten. Syftet är att kunna dra nytta av varandras kompetenser 
och göra skillnad i vardagen. Syftet är inte att forma strategier utan att förändra 
dagligt beteende på ett sätt som gör skillnad. Att brottsförebyggande frågor direkt 
kan plockas in i till exempel planarbetet, eller att tillsynens erfarenheter kan tas till-
vara av polisen, företagarna får direktkoppling till vad som görs i kommunen och 
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socialförvaltningen och planhandläggarna får förståelse för varandras vardag och 
kan därigenom anpassa sin egen verksamhet.  

Rådet bör inledningsvis sikta på fyra möten per år. Mötena förbereds gemensamt 
av säkerhetssamordnaren och kommunpolisen så att dagordningen blir relevant, 
konkret och fokuserad. Efterhand kan annan mötesfrekvens, mindre men fokuse-
rade möten med delar av rådet eller andra arbetssätt växa fram.  

Den politiker som utses som ordförande ska vara dedikerad till frågorna, och ha 
förtroende och förmåga att redogöra för rådets slutsatser i kommunstyrelsen och 
vid behov i kommunfullmäktige. 

Konsekvensanalys 
Det finns olika sätt att organisera ett brottsförebyggande råd. Det sätt som 
här valts syftar till att åstadkomma handling kortsiktigt. Alternativa sätt kan 
vara allt från ett rent politiskt råd till blandat med politiker och tjänstemän, och 
även ett råd med större andel ideella eller andra organisationer. Bedömning 
är att dessa alternativa sätt ger mer strategi och mindre verkstad. Om syftet 
är verkstad ska rådet huvudsakligen bestå av tjänstepersoner som direkt kan 
omsätta diskussionerna i sitt dagliga arbete, utan att det ens krävs formella 
beslut.  

Beslut skickas till 
Polismyndigheten 
Räddningstjänsten 
Näringslivsstrateg 
Plansamordnare/översiktsplanerare 
Alkoholhandläggare 
Individ- och familjeomsorgen 
Förebyggande teamet 
Säkerhetssamordnare 
Integrationssamordnare 
______________
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§ 75 Dnr 2020/106 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  avslå motionen.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2020-06-18 att kommunfullmäktige besluta låta 
undersöka möjligheten att införa något liknande Emmabodamodellen för hemtjäns-
ten i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-04-28 § 34. 
Motionen.  

Bedömning 
Emmaboda har sedan 80-talet ett salutogent synsätt inom hela kommunen, vilket 
betyder att man utgår från det friska hos den enskilde. De salutogena synsättet ge-
nomsyrar hela kedjan, från politik till medarbetaren i verksamheten. Äldreomsorgen i 
Emmaboda arbetar med ett närvarande ledarskap och ett öppet arbetsklimat. De 
har en hög personalkontinuitet som inger trygghet hos omsorgstagarna som i sin tur 
skapar en bra arbetssituation för medarbetarna.   
Regeringen har föreslagit en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som säger att 
äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för 
att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och 
samordning. Socialnämnden har ställt sig positiva till lagförslaget. Borgholms kom-
mun har under många år arbetat med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Ut-
vecklingsarbete har även påbörjats med mindre arrbetsgrupper utifrån geografiska 
områden samt teamträffar med multiprofessionella yrkesgrupper. Förvaltningen be-
höver fortfarande vidareutveckla vissa delar. Borgholms kommun har en av rikets 
äldsta befolkning och många av omsorgstagarna har ett stort vård- och omsorgsbe-
hov vilket ofta kräver dubbelbemanning. När en omsorgstagare har många besök 
samt dubbelbemanning blir kontinuiteten försämrad. Äldreomsorgen arbetar med 
personcentrerad vård och omsorg samt har ett rehabiliterande arbetssätt, för att ta 
vara på den enskildes egna förmågor. 
Förvaltningen har under de senaste åren satsat på ledarskapet och enhetschefer-
na har fått minskat antal medarbetare per chef. Enhetscheferna är verksamhetsnä-
ra och har sina arbetsplatser ute i verksamheten.  
Då förvaltningen ämnar fortsätta utvecklingsarbetet med att tillgodose omsorgsta-
garnas behov av trygghet, kontinuitet samt personcentrerad vård och omsorg an-
ser socialnämnden att verksamheten strävar åt samma håll som Emmaboda kom-
mun. 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 76 Dnr 2021/60 339 KS 
 
Skrivelse om önskemål Grillplats Rälla 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  avsätta 30 000 kronor från oförutsedda händelser för att anlägga två grillplat-

ser i Rälla samt att uppdra åt kommunchefen att genomföra projektet i sam-
råd med frågeställaren. 

att  ställa sig positiv till att anlägga fler grillplatser i kommunen med Rällaprojek-
tet som utgångspunkt. 

Ärendebeskrivning 
Många Rällabor genom Stefan Wiberg har skickat in en skrivelse med önskemål 
om utegrillplatser i Rälla. I skrivelsen framförs önskemål om att kommunen ordnar 
två stycken grillplatser i Rälla, en nära pumphuset och en i anslutning till lekplatsen 
i östra området. Enligt skrivelsen ligger de föreslagna grillplatserna så att samtliga 
Rällabor och besökare lätt kan få tillgång till dem. Även skola och förskola har möj-
lighet att nyttja dem om de önskar. 

Fler kommuner runt om i länet och landet har satsat på grillplatser, vilket uppskat-
tats av invånare och besökare. Det vore fint om Borgholm också hade möjlighet att 
hänga på det har initiativet skriver Rällaborna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottet 2021-03-26 § 21. 
Skrivelse – Önskemål om utegrillplatser, 2021-03-02. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar att kommunstyresen beslutar enligt följande att  avsätta 30 
000 kronor från oförutsedda händelser för att anlägga två grillplatser i Rälla samt att 
uppdra åt kommunchefen att genomföra projektet i samråd med frågeställaren och 
att ställa sig positiv till att anlägga fler grillplatser i kommunen med Rällaprojektet 
som utgångspunkt. 

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till sammankallande för kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskottet Sara Kånåhols yrkande. 

Carl Malgerud (M) yrkar avslag till Sara Kånåhols yrkande. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Sara Kånåhols förslag till 
beslut; och Carl Malgeruds avslagsyrkande. 
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Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Sara Kånåhols förslag till beslut.  

Reservation 
Carl Malgerud (M) reserverar sig emot beslutet.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 77 Dnr 2021/41 041 KS 
 
Årsredovisning 2020 och arsvarsfrihet Samordningsförbundets verk-
samhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till kommunfullmäktige för att besluta om Samordnings-

förbundet i Kalmar Läns årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen 
skall beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar Län har överlämnat årsredovisning, redovisning av 
denna och en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Kommunens som 
medlem i förbundet ska godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
förbundets styrelse. 

Beslutsunderlag 
Brev till Medlemmarna, 2021-05-12. 
Årsredovisning 2020 med bilagor, 2021-05-12. 
Rapport Samordningsförbundet årsredovisning 2020, 2021-05-12. 
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2020 gemensam, 2021-05-12. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Lars Ljung anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Samordningsförbundet i Kalmar Län 
______________
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§ 78 Dnr 2019/123 041 KS 
 
Årsredovisning 2020; Kalmarsunds gymnasieförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  överlämna ärendet till kommunfullmäktige för att besluta om Kalmarsunds 

gymnasieförbunds direktion skall beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat årsredovisning, redovisning av 
denna och en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Kommunens som 
medlem i förbundet ska bevilja ansvarsfrihet för förbundets direktion. 

Beslutsunderlag 
Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2021-02-25 § 13.  
Årsredovisning 2020, 2021-03-12. 
Rapport Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2020, 2021-04-22. 
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2020 gemensam, 2021-04-22. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Marcel van Luijn anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
______________
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§ 79 Dnr 2021/72 104 KS 
 
Godkännande av redovisning av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  överlämna till kommunfullmäktige att besluta om utbetalning av andra delen 

av partistödet till de partier som redovisat 2020 års partistöd; Centerpartiet, 
Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sveri-
gedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.  

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Riktlinjer för utbetalning av partistöd. 

Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemo-
kraterna.  

Bedömning 
Alla partier utom Sverigedemokraterna har kommit in med redovisning av partistöd 
2020 30 april eller tidigare. Sverigedemokraterna inkom med sin redovisning 2021-
05-06. 

Inför årets redovisning av samtliga partier ombetts styrka att de är juridiska perso-
ner. Detta har gjorts genom att partierna har angivit sina organisationsnummer. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 80 Dnr 2021/10 002 KS 
 
Meddelande och delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den till-
sammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan). 
______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.1026 I Resultat av inspektion 7 april Magdalena Widell

2021-04-20 Arbetsmiljöverket 

KS 2021/103-026 KS meddelande MEDDELANDE

Systematiska arbetsmiljöarbetet 2020

2021.1133 I Protokoll från kommunförbundet 2021-04-20 Magdalena Widell

2021-04-27 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.1141 I Brev från Lärarnas riksförbund till 
kommunstyrelsens ordförande

Jonatan Wassberg

2021-04-28 Lärarnas riksförbund

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1143 I Underrättelse om beslut om att avvisa ansökan 
angående fastighet OSTEN 3 i Borgholm 
diarienummer D-2021-00165887

Jonatan Wassberg

2021-04-28 Lantmäteriet Fastighetsinskrivning

KS 2020/29-423 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande 
av tomträtt

2021.1160 I Synpunkter på bemötande och handläggning 
avseende ärenden hos Lantmäteriet i Kalmar

Anders Magnusson

2021-04-29 Lantmäteriet 

KS 2017/211-253 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans 
samfällighet

2021.1183 I Övergripande återkoppling RSA Borgholms 
kommun 20210427

Magdalena Widell

2021-05-03 Länsstyrelsen

KS 2019/75-106 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Risk- och sårbarhetsanalysen för 2019 

2021.1189 I Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:3V Jonatan Wassberg

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-05-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2021-04-20 - 2021-05-19

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 2
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Ärendemening

2021-05-03 Annica Sundel

      KS meddelande E-POST

2021.1193 I Underskrivet protokoll från extra bolagsstämma i 
Borgholm Energi AB 2021-04-27

Jonatan Wassberg

2021-05-03 Borgholm Energi AB

KS 2021/97-253 KS meddelande PROTOKOLL

Instruktion till ombud att om försäljning av 
Resedan 9

2021.1246 I Skrivelse med bifogad bok En kyrka värd 
namndet

Jonatan Wassberg

2021-05-06 Växjö Stift

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.1273 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att godkänna 
ansökan och lämnar tillstånd att förvärva 
fastigheten Melösa 4:3 som deponering av tång 
för nedbrytning och långvarig kompostering. 

Magdalena Widell

2021-05-12 Länsstyrelsen i Kalmar län 

KS 2020/36-253 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1

2021.1280 I Med stöd av förordningen (2009: 3 81) om statligt 
stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) beslutar 
Länsstyrelsen Kalmar län att bevilja bidrag med 
högst 250 000 kr för det lokala 
vattenvårdsprojektetet  Biokol av släk och alger 

Magdalena Widell

2021-05-12 Länsstyrelsen i Kalmar 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.1295 I Svar på skrivelse från lantmäteriet angående 
bemötande och handläggning 

Magdalena Widell

2021-05-14 Lantmäterimyndigheten

KS 2017/211-253 KS meddelande SKRIVELSE

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans 
samfällighet

Sidan  2 av 2
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Ärendemening

2021.1029 U Brasseriet- tillstyrkt ansökan för uteservering  
2021-03-31 2021-05-31 samt 2021-09-01-2021-
09-22 uteservering 2,5 m * 17,5 m utanför den 
del av fastigheten som disponeras av 
verksamheten.

Ansökan tillstyrks 2021-06-01 —2021-08-31 
(fastställd gågatuperiod) samt 2021-09-
23—2021-09-27 för uteservering med högst 5,5 
m från husliv och högst 17,5 m utmed den del 
av fastigheten som disponeras av 
verksamheterna. 

Anders Magnusson

2021-04-21 Yttrande 

KS 2021/6-002 2021-04-21- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

2021.1030 U Yogazon- ansökan tillstyrks för en 
trottoarpratare 
2021-04-20-2022-04-12

Anders Magnusson

2021-04-21 Yttrande 

KS 2021/6-002 2021-04-21- Yttrandet skickat DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

2021.1060 U Grävtillstånd-Grävning sker på skolvägen i Rälla 
under perioden 2021-04-05-2021-09-30

Julia Hallstensson

2021-04-22 20210021/One nordic 

KS 2021/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd  2021

2021.1067 U Kommunjägare-förnya Joakim Hallins uppdrag 
som kommunal skyddsjägare 

Ilko Corkovic

2021-04-22

KS 2020/124-434 DELEGERINGSBESLUT

Kommunjägare 2020-2023

224796 K Begagnande av allmän plats för torgmöte i 
Löttorp och Borgholm; Sverigedemokraterna

Anders Magnusson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-05-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

2021-04-20 - 2021-05-19

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021-05-19

KS 2021/6-002 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

224798 K Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för 
gatupratare för perioden 2021-05-19--2022-03-
31

Anders Magnusson

2021-05-19

KS 2021/6-002 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats

224801 K Medical vaccin- Ingen erinran mot ansökan om 
uppställning av fordon   2021-04-22 05-06,05-
20, 06-03, 06-14, 07-01, 07-15, 07-29, 08-12, 08
-26, 09-09, 09-23

Anders Magnusson

2021-05-19

KS 2021/33-002 DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021
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