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vid bildskärmsarbete, arbetsmiljöpolicy 
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§ 135 Upphävande av rutiner för antagande på rätt nivå: rutiner för 
arbetsskador och tillbud; rutin vid trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier 

2021/111 003  4 - 5 

§ 136 Upphävande av styrdokument vars innehåll och syfte omfattas av 
andra antagna styrdokument: Chefspolicy; och 
Kompetensutvecklingspolicy 
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§ 137 Revidering av IT-strategi 2021/130 003  7 

§ 138 Riktlinjer för friskvårdsbidrag 2021/112 043  8 
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§ 141 Parkering ICA Nära Byxelkrok 2021/4 423  12 

§ 142 Samråd översiktsplan för Kalmar kommun 2021/116 212  13 - 14 

§ 143 Samordning cykelväg/VA-dragning mellan Mellby och Torp 2021/124 312  15 - 16 

§ 144 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; 
utbildningsnämnden 

2019/26 012  17 - 19 

§ 145 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och 
byggnadsnämnden 

2019/24 012  20 

§ 146 För kännedom: Budget 2022 Ölands kommunalförbund 2021/131 041  21 

§ 147 Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens 
ärendeberedning 

2021/89 007  22 - 27 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 134   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 134 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Mindre revidering av riktlinjer för syndundersökning och glasögon vid 
bildskärmsarbete, arbetsmiljöpolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  anta föreslagna revideringar av kommunens riktlinjer för synundersökning 

och glasögon vid bildskärmsarbete. 

Härutöver föreslå kommunfullmäktige besluta  

att  anta föreslagna revideringar av kommunens arbetsmiljöpolicy. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens HR-avdelning har gjort en översyn av kommunens riktlinjer för synd-
undersökning och glasögon vid bildskärmsarbete samt kommunens arbetsmiljöpo-
licy. HR-avdelningen har lämnat förlag på revideringar av dessa styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-11. 

Förslag till riktlinjer för synundersökning och glasögon vid bildskärmsarbete, 2021-
06-10. 

Förslag till arbetsmiljöpolicy, 2021-06-10. 

Konsekvensanalys 
Förslagen till reviderade styrdokument innebär framförallt ändrade hänvisningar till 
olika delar av organisationen som förändrats sedan dessa dokument antogs.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning och avgörande 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 135   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 135 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Upphävande av rutiner för antagande på rätt nivå: rutiner för arbets-
skador och tillbud; rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och re-
pressalier 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  upphäva kommunens rutiner för arbetsskador och tillbud antagen av kom-

munstyrelsen 2018-10-01 § 181 och uppmana kommunchefen att anta ruti-
ner för arbetsskador och tillbud. 

att  upphäva kommunens rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och repres-
salier antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15 § 60 och uppmana kom-
munchefen att anta rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressa-
lier. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens HR-avdelning har gjort en översyn av kommunens rutiner för arbets-
skador och tillbud samt kommunens rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. HR-avdelningen har lämnat förlag på revideringar av dessa styrdoku-
ment. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Förslag till rutiner för arbetsskador och tillbud, 2021-06-10. 

Förslag till rutin vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, 2021-06-
10. 

Bedömning 
Båda rubricerade rutiner är antagna av kommunstyrelsen och bedöms vara rutiner 
som är kommunövergripande. Eftersom kommunens styrdokument som reglerar 
hur kommunen utformar och antar styrdokument fastslår att rutiner ska antas av 
ansvarig chef (kommunövergripande rutiner antas av kommunchef, förvaltningsö-
vergripande rutiner antas av förvaltningschef och övriga antas av enhetschef eller 
motsvarande) så bör gällande rutiner upphävas för att kommunchefen ska kunna 
anta och i framtiden revidera rutinerna i enlighet med kommunens riktlinjer för styr-
dokument.  

Konsekvensanalys 
Förändringarna från gällande rutiner och de föreslana revideringarna är framförallt 
justeringar av hänvisningar till dagens organisationsstruktur. 

 

4



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 135   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunchef 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 136   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 136 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Upphävande av styrdokument vars innehåll och syfte omfattas av andra 
antagna styrdokument: Chefspolicy; och Kompetensutvecklingspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  upphäva chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32. 

att  upphäva kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-
04-18 § 20. 

Ärendebeskrivning 
I den pågående genomgången av komunsen styrdokument har det framkommit att 
vissa styrdokument inte har upphävts i samband med att nya styrdokument som 
omfattar samma innehåll eller syfte har antagits. Av den anledningen har kommun-
ledningsförvaltningen lämnat förslag på att dessa styrdokument upphävs för att mi-
nimera risken för att fel styrdokument följs och för att förenkla översynen av gällan-
de styrdokument i kommunen. 

Gällande personalpolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 243 hade 
delvis för avsikt att fylla samma funktion som kommunens chefspolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och kompetensutvecklingspolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32. 

Kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20. 

Bedömning 
Innehållet i chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och kom-
petensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20 har 
kommunfullmäktige inom innevarande mandatperiod tagit ställning till genom anta-
gandet av personalpolicy 2018-12-10 § 243. På grund av detta anses chefspolicyn 
och kompetensutvecklingspolicyn vara överflödiga.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommungullmäktige för avgörande 
HR-avdelningen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 137   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 137 Dnr 2021/130 003 KS 
 
Revidering av IT-strategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta förslag till IT-strategi. 

Ärendebeskrivning 
Mörbylånga kommuns och Borgholms kommuns gemensamma IT-chef har åt 
Ölands kommunalförbund arbetat fram en IT-strategi som matchar kommunernas 
styrdokument. Bland annat behövs en tydlighet vad gäller de samlade ekonomiska 
förutsättningarna för att säkerställa att respektive verksamheters IT-kostnader bud-
geteras och redovisas korrekt.  

IT-strategin ska därefter kompletteras med anpassade handlingsplaner. 

Ölands kommunalförbund har lämnat över förslaget till strategi till kommunerna för 
antagande.  

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 31 IT-strategi. 
IT-strategi Ölands kommunalförbund Bilaga till protokoll Ölands kommunalförbund 
Direktionen 2021-05-21 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 138   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 138 Dnr 2021/112 043 KS 
 
Riktlinjer för friskvårdsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att    anta förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag. 

att     delegera till HR-chefen att revidera riktlinje för friskvårdsbidrag för att anpas-
sas till det verksamhetssystem som kommer att användas för utbetalning av 
friskvårdsbidrag (E-passi) från och med 2022-01-01.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 71 har lämnat förslag till budget för att höja frisk-
vårdsbidraget till 1600 kronor per år. För att verkställa beslutet lyfts ärendet om att 
anta riktlinjer för friskvårdsbidrag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag, 2021-06-09. 

Bedömning 
Riktlinjer har tagit fram för att överensstämma med kommunstyrelsens förslag om 
att höja friskvårdsbidraget och säkerställa en tydlig handläggning av friskvårdsbi-
drag. Förslaget till riktlinjer innebär att anställda inte längre behöver stå för 20% av 
kostnaden själv.  

Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att använda systemet E-passi för att 
hantera utbetalningar av friskvårdsbidrag från 2022-01-01. I och med detta kommer 
en anpassning av riktlinjerna vara nödvändig. Utöver utbetalningshantering innebär 
inte behovet av förändringar någon skillnad i verkställande av utbetalning.  

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär inga stora skillnader från nuvarande regelverk förutom beloppet.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för antagande 
HR-chef 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 139   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 139 Dnr 2021/132 315 KS 
 
Parkering för boende runt Torget i centrala Borgholm tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  under Storgatans gågatuperiod ska parkeringsplatser på sydöstra delen av 

fastighet Höken 8>1 reserveras för boende runt Torget i Borgholms central-
ort. 

att  under sommarlovet ska Slottskolans parkering reserveras för boende runt 
Torget i Borgholms centralort. 

Ärendebeskrivning 
Boende kring torget i Borgholm (tätort) har klagat på möjligheten att parkera under 
sommarhalvåret.  

Förvaltningen lägger förslag på åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Bedömning 
Parkeringen på sydöstra delen av fastighet Höken 8>1 används idag av kommu-
nen för att parkera sina bilar som kan bokas av de anställda i tjänst. Det bedöms 
som möjligt att flytta dessa till andra av kommunens parkeringsplatser eller fastig-
heter.  

Förslaget innebär att vissa centralt boende i Borgholms centralort får tillgång till cir-
ka 60 parkeringsplatser under sommarlovet, och cirka 16 platser resterande tid av 
gågatuperioden. 

Beslut skickas till 
Gata/park 
Tillväxtenheten 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 140   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 140 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Rapport om pågående beredning av motion (Carl Malgerud M och Mar-
cel van Luijn M) utveckling Köpingsvik 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna och uppma-
nar kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av ärendet. 
Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommun-
fullmäktige 2020-04-20 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen. 

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nyttjan-
de av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsens för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till 
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Motionen.  

Bedömning 
Motionen är hanterad och delvis genomarbetad. Kommunledningsförvaltningen har 
avvaktat med förslag beroende på att det behövs genomförs en teknisk besiktning 
av Soldalen för att förslaget ska bli komplett. Detta har kommunledningsförvalt-
ningen skjutit på beroende på pandemin.  

Tillväxtenheten anser sig inte kunna leverara en beredning som tar med bedöm-
ning av framtiden för huvudbyggnad på Soldalen inom den tidsram som fullmäktige 
så önskar. Dock kan inte kommunledningsförvaltningen idag leverera ett förslag 
som kan anses besvara motionen till viss del. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 140   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 menar att ska endast innehålla fråga som 
ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet. 

Kommunallagen 5 kapitel § 35 menar att om en beredning av en motion inte kan av-
slutas inom ett år, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medbor-
garförslaget från vidare handläggning. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskutterar beredningen av motionen. Beredningen 
kommer fortgå utefter diskussionen. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Tillväxtchefen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 141   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 141 Dnr 2021/4 423 KS 
 
Parkering ICA Nära Byxelkrok 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge tillväxtenheten i uppdrag att förhandla och teckna arrendeavtal med ICA 

Nära Byxelkrok för del av fastigheten Byxelkrok 1:1>1 i syfte att möjligöra för 
parkering. 

Ärendebeskrivning 
ICA Nära Byxelkrok (Jörgen Pettersson Livs AB) har lämnat in en skrivelse där bu-
tiken söker en parkeringslösning för sina kunder. Anledningen till att detta aktuali-
serats är att vissa närliggande parkeringar antingen har eller planeras beläggas 
med avgift. ICA Nära Byxelkrok är orolig för att detta kommer innebära att besöka-
re i Byxelkrok i större utsträckning använder butikens parkering vilket skulle göra 
det svårare för butikens kunder att hitta parkering.  

Som lösning har ICA Nära Byxelkrok lämnat ett önskemål om att göra en kundpar-
kering på del av fastigheten Byxelkrok 1:1>1.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-05-12. 

Bedömning 
Kommunen anser att ICA Nära Byxelkroks behov av parkering inte ligger i strid 
med kommunen intressen för platsen i dagsläget.  

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 142   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 142 Dnr 2021/116 212 KS 
 
Samråd översiktsplan för Kalmar kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna föreslaget samrådsyttrande till Kalmar kommun 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har blivit inbjudna till att lämna synpunkter på Kalmar kom-
muns förslag till översiktsplan som är på samråd under tiden 10 maj till den 31 juli 
2021.  

Förslaget till ny översiktsplan presenteras i en digital plattform tillsammans med 
tillhörande hållbarhetsbedömning (MKB). Plattformen nås via Kalmar kommuns 
hemsida www.kalmar.se/ny-oversiktsplan. Översiktsplanen ska ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela Kalmar kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11.  

Kalmar kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan. 

Förslag till samrådsyttrande, 2021-06-11. 

Beslut skickas till 
Kalmar kommun 
______________
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YTTRANDE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-05-19 2021/116 212-212 
    212 

 
Handläggare 
Leon Hansson 
Samhällsplanerare 

 
Ert datum Er beteckning 
  

 

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52    Leon.Hansson@borgholm.se 
38721 Borgholm    Box 52 http://www.borgholm.se 

Kalmar kommun 

Samrådsyttrande över Kalmar kommuns förslag till ny översiktsplan  
Borgholms kommun har med stort intresse tagit del av samrådsförslaget till ny 
översiktsplan för Kalmar kommun. Även vi arbetar med att ta fram en ny 
översiktsplan och vi ser många beröringspunkter mellan våra respektive 
kommuner.   

Kalmar kommuns utveckling är som länets tillväxtmotor givetvis även viktig för 
Borgholms kommuns utveckling och vi ser att vi kompletterar varandra på ett bra 
sätt. Med ett utvecklat mellankommunalt samarbete tror vi att hela regionen kan 
bli än mer attraktiv att leva och verka i. Utifrån detta är det bra att väg 137 
Ölandsbrons särskilda vikt för både den regionala och interregionala trafiken 
tydliggörs. Det är även positivt att möjligheterna att utveckla såväl cykel- som 
båttrafiken i Kalmarsund för både pendling och turism lyfts fram. I beskrivningen 
av samarbeten och utvecklingsmöjligheter för Kalmarsundsregionen under 
rubriken ”Infrastruktur och kommunikation” och ”arbetsmarknad och näringsliv” i 
avsnittet ”mellankommunala frågor” får ni också gärna nämna Borgholms 
kommun. I beskrivningen av ”stark besöksnäring” bör också Öland nämnas då 
Öland är ett av de främsta besöksmålen i regionen som även bidrar till Kalmar 
kommuns besöksnäring.  

I samrådsförslaget står att läsa att ”Bra kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter är avgörande för att invånare i såväl Kalmar som 
angränsande kommuner i sydostregionen ska ha möjlighet att nå större 
utbildnings- och arbetsmarknader”. Borgholms kommun delar denna uppfattning 
och det är viktigt att detta även får genomslag i den fysiska planeringen. I en 
landsbygdskommun som Borgholm kommer bilen även fortsättningsvis vara av 
stor betydelse i människors vardag. Ett sätt att uppnå ett mer hållbart resande 
kan då exempelvis vara att underlätta kombinationsresor där resan görs med 
flera färdmedel så som bil, buss och tåg. Borgholms kommun vill därför 
understryka betydelsen av att Kalmar centrum och viktiga bytespunkter så som 
centralstationen och framtida regionala trafiknoder går att nå med bil och att det 
finns ändamålsenliga parkeringsplaster i anslutning till dessa.   

Vattenförsörjningen som mellankommunal fråga kan belysas tydligare under 
rubriken ”försörjning av vatten och energi och hantering av hushållsavfall” i 
avsnittet mellankommunala frågor. Inte minst ur ett klimatanpassningsperspektiv 
är överföringsledningen mellan Kalmar och Öland av stor betydelse för de båda 
Ölandskommunerna.    

Borgholms kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-15 143   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 143 Dnr 2021/124 312 KS 
 
Samordning cykelväg/VA-dragning mellan Mellby och Torp 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge tillväxenheten i uppdrag att i samverkan med Borgholm Energi se över 

möjligheterna att förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs väg 136 på 
sträckan mellan Torp och ”Byxelkroksrondellen” . 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan Mellby- Byxelkrok i 
syfte att göra en samlad bedömning av åtgärder som både kan öka trafiksäkerhet 
för gående och cyklister samt förbättra skyddet av dricksvattentäkten. Studien har 
skett i samverkan med kommunen, Region Kalmar län och länsstyrelsen. Behovet 
av en studie pekades ut i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok. 

I studien föreslås att en från vägen separerad gång- och cykelväg anläggs mellan 
Mellby och Torp. Mellan Torp och Byxelkrok bedöms en separerad gång- och cy-
kelväg inte vara genomförbar utan här är förslaget eventuellt en bygdeväg (en väg-
typ där bilar och cyklister delar på befintlig vägbana) men detta kräver vidare ut-
redning. För att få ett sammanhängande cykelnät mellan Böda/Böda sand och 
Byxelkrok föreslås skogsvägarna i Böda Kronopark kompletteras med gång- och 
cykellänkar.  

Det stråket mellan Mellby och Byxelkrok finns sedan tidigare inte utpekat med åt-
gärder eller som brist i den regionala trasportplanen. Åtgärdsvalsstudien lyfter fram 
att Borgholm Energi planerar en ny överföringsledning vilket eventuellt kan sam-
ordnas med ny cykelväg.  

Ett första samordningsmöte mellan kommunen, Trafikverket och Borgholm Energi 
har genomförts där det kunde konstateras att det finns möjlighet till samordning av 
VA-ledning och cykelväg längs hela eller delar av sträckan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Bedömning 
Åtgärden följer intentionerna i cykelstrategin om att hitta kostandseffektiva lösning-
ar i samband med VA-utbyggnad. Därtill är ett trafiksäkert cykelstråk mellan Byxel-
krok och Böda utpekad som en av de mest angelägna åtgärdena i cykelstrategin.  

Bedömnigen är att kostnaden för att anlägga cykelväg ovanpå Borgholm Energis 
ledning är cirka 30 % av kostnaden för att anlägga ny cykelväg. Cirka 400 kronor 
per längdmeter jämfört med 1000-1500 per längdmeter för ny cykelväg.  
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Sträckan mellan Torp och Mellby bedöms vara den där behovet av separat cykel-
väg är som störst då det saknas alternativa vägar. Vidare mot Böda/Böda Sand går 
det att cykla genom Bödaskogen på befintliga körvägar om vissa kortare sträckor 
där det saknas gång- och cykellänkar idag kompletteras. En ny cykelväg längs hela 
VA-ledningen ger dock en tydligare sträckning och bedöms få ner antalet gående 
och cyklister som nyttjar väg 136 då cykelvägen blir synlig från vägen.  

Konsekvensanalys 
Inriktningsbeslutet innebär att förvaltningen framöver arbetar vidare för att möjliggö-
ra en utbyggnad av cykelväg i samverkan med Borgholm Energi. Inriktningsbeslutet 
behöver följas upp av ett beslut om medelstilldelning i samband med kommande 
budgetarbete.  

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 144 Dnr 2019/26 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 § 87 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; utbildningsnämnden och styrgruppen. 
Checklista. 

Dagens sammanträde 
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat: 

Aktuella större projekt 
Utbildningsförvaltningen arbetar med Gärdslösa skolas kommande behov inför ut-
ökning. Ärendet behandlas som en mycket viktig och prioriterad fråga. Utbildnings-
förvaltningen behöver driva på den för att agera i tid. Beslut kommer behöva fattas. 

Åkerboskolan, Skogsbrynet tillbyggnad, ombyggnad Runsten är andra större projekt 
som förvaltningen och nämnden arbetar med. Entrén till Runsten förväntas vara fär-
digställd till hösten. 

Sjukfrånvaron 
Utbildningsförvaltningen genomför ett arbetsmiljöarbete utifrån medarbetarenkät och 
Sunt arbetsliv. Pandemin skapar oro inom vissa delar av verksamheterna, men un-
der den senaste perioden har utbildningsförvaltningen inte sett den topp i sjukfrån-
varon som uppmättes förra året. Sjukfrånvaron ligger på en något högre nivå gene-
rellt som en följd av att medarbetare är noga att följa restriktionerna och blir hemma 
vid symtom. Detta kan vara en anledning till att utbildningsförvaltningen lyckats hålla 
klustersmitta borta från verksamheten så här långt. 

Handlingsplaner för hantering av COVID-19 har följts upp och reviderats kontinuer-
ligt. 

Utveckling i verksamheten 
Kvalitetsarbete i form av resultatdialoger där utbildningsförvaltningen följer upp läså-
rets resultat är på gång i alla verksamheter. Digitalisering, vidareutveckling av elev-
hälsan och flöde i arbetsprocesser för identifiering av extra administrativa behov är 
delar av utbildningsförvaltningens vidare arbete. 

Att kunna rekrytera behörig personal inom specialistfunktionerna ses som en utma-
ning under året. Utbildningsförvaltningen kommer under hösten att utarbeta en ny 
kompetensförsörjningsplan utifrån Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – 
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Kommunala företagens arbetsgivarorganisation huvudöverenskommelse med Lärar-
förbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (allmänt kallat HÖK-21). 

Utbildningsnämnden behöver säkerställa och ta hand om effekterna av pandemin 
för såväl gammal som ung i ett kommunperspektiv. Verksamheten ska kunna agera 
utifrån det resultat som kommer in på den enkät som besvaras av gammal som ung 
i kommun och som förhoppningsvis ger kommunen en nulägesbeskrivning av hur 
måendet och behoven ser ut i vår kommun. 

Verksamheter behöver anpassas efter att ha mindre personal på vissa enheter där 
barn och elevtalen minskar medan de ökar på andra. För att skapa likvärdiga förut-
sättningar för barn och elever fördelas resurserna som finns att tillgå bland annat uti-
från detta.  

Kommunen ska ta sig igenom resten av pandemin och samtidigt lära sig av detta. 
Kommunen behöver ta med sig de nya kunskaperna som kommer av denna kris in i 
fortsättningen. De frågor som utbildningsförvaltningen önskar att kommunens erfa-
renhet kan besvara är dessa: Vad ska kommunen göra annorlunda? Vad ska kom-
munen fortsätta göra? Vad ska kommunen sluta göra? 

Omvärldsförändringar som berör verksamheten 
Det nya läraravtalet HÖK-21 har slutits. 

Måluppfyllnad 
Stort fokus ligger nu på det som benämns ”utbildningsskulden” där kommunen be-
höver säkerställa elevers kunskapsresultat och den negativa påverkan pandemin 
har på dessa. Där är det statliga bidraget till stor nytta och riktas till de som rektor 
bedömer mest behöver stödet.  

Betygsresultaten detta borde ha en stark påverkan från pandemin men det prelimi-
nära resultatet visar på ett normalår trots pandemin. Andel behöriga till gymnasiet är 
över 90 % och meritvärdet årskurs 9 är bland våra bättre i Borgholms kommun. 

Uppföljning av internkontroll 
Säker kommunikation med vårdnadshavare och rutiner vid elevfrånvaro är fokusom-
råden inom den interna kontrollen. Kommunens lärplattform och utbildningar i den är 
det som ska leda till ett bra resultat. Utbildningsförvaltningen har också följt upp för-
ra årets internkontrollplan i nämnden samt deltagit i arbetet med gemensam intern-
kontrollplan för hela kommunen 2022.  

Ekonomisk uppföljning 
Det finns en stor ekonomisk medvetenhet hos cheferna och vi har en budget i ba-
lans. En satsning på utvecklingsarbete för ledningsgrupp och medarbetare efterfrå-
gas extra mycket nu och det kommer ekonomiska medel att satsas på. Just nu pro-
gnostiseras att budget ha positivt resultat. Dock planerar utbildningsförvaltningen för 
vissa utgifter för kompetensutveckling under året. 

Nämndens medskick till kommunstyrelsen 
Prioritera barn, ungdomar och vuxnas mående efter pandemin så att resurser finns 
för att kunna klara av de framtida utmaningarna. 
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En tidsplan önskas för att få en överblick av arbetet med Gärdslösa skola.  

Marknadsförnigen av Borgholms skolverksamhet borde prioriteras högre, då kom-
munen har så bra resultat.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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§ 145 Dnr 2019/24 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnads-
nämnden 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 56 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat: 

 Bygglovsenheten har fortsatt högt tryck av inkomna ärenden. Kart- och mät 
är mycket nära att uppnå självfinansiering. Trycket på kart- och mät kan leda 
till att ytterligare kartingenjör behöver rekryteras framöver. 

 Leverenstiderna för karttjänster är ganska lång till följd av antalet inkomna 
ärenden.  

 Sjukskrivningstalen för bygglovsenheten är låga. På Miljöenheten är de nå-
got högre. 

 När kommunledningen och näringslivssamordnaren genomför företagsbesök 
får ofta höra positiva kommentarer om kommunens tillsyn. Om det är något 
som önskar är det mer information om gällande lagstiftning och krav. 

 Kommunen har infört efterhandsdebitering för miljöenhetens verksamhet vil-
ket efterfrågats under längre tid från företagarna. 

 Tjänster för bygglovsenhetens tjänster har och kommer fortsätta utvecklas 
för effektivare handläggning. Det kommer framförallt frigöra administrativa 
anhetens personal att stödja bygglovsenheten på andra sätt.  

Miljö- och byggnadsnämnden framhäver att för höga gestaltningskrav i detaljplaner-
na kan blir problem för handläggandet av bygglovsärenden.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 146 Dnr 2021/131 041 KS 
 
För kännedom: Budget 2022 Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna Ölands kommunalförbunds budget 2022 till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har fastställt budget för 2022 och lämnat den för känne-
dom till kommunen.  

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 23 Budgetprocess 2022 - Bud-
get 2022. 
Ekonomiska ramar Ölands kommunalförbund 2022 med plan för 2023-2024, 2021-
06-03. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 147 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens ärendeberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunsytrelsen 
att  lämna svar till kommunfullmäktige i enlighet med beslutets bedömning. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument som be-
aktar revisorernas rekommendationer. Förslaget ska vara kommunomfattan-
de. 

Ärendebeskrivning 
Den granskningsrapport som revisorerna beställt har en samlade revisionella be-
dömning, baseras på bedömningar av följande revisionsfrågor: 

Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och 
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld. Bedömningen grundar sig huvud-
sakligen på att det saknas en dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för ären-
deberedningsprocessen och att processen behövs dokumenteras i alla delar. 

Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas 
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det i vissa 
styrande dokument finns regler för ärendeberedningen men att det saknas ett sam-
lat, mer specifikt regelverk för ärendeberedningsprocessen. 

Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som 
delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det finns en mall för hur tjänsteskri-
velser ska vara utformade men att det i övrigt saknas dokumentation av hur be-
sluts-underlag ska vara utformade. 

Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så 
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på 
att ärendena fattas av korrekt instans och att beredningskravet till fullmäktige upp-
fylls. Det noteras emellertid brister avseende bl.a. att beredningsfristen för motioner 
inte hålls och att det saknas beslutsunderlag i vissa ärenden. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att 

 säkerställa att ärendeberedningsprocessens samtliga delar samt roller och 
ansvar i processen dokumenteras. En tydligare och mer dokumenterad 
process bidrar till ökad kvalitet samt minskar sårbarheten och personbero-
endet i processen. 

 säkerställa att en tjänstemannaberedning införs med syftet att formellt kvali-
tetssäkra underlagen innan de levereras till de förtroendevalda. 
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 upprätta ett regelverk för hur beslutsunderlagen ska vara utformade för att 
säkerställa en standardisering och underlätta för handläggare. Detta regel-
verk kan med fördel vara kommungemensamt för alla nämnder. 

 säkerställa en fungerande samverkan kring ärendeberedningen i kommu-
nen för att skapa en samsyn och standardisering kring ärendeberedningen 
vilket medför en ökad kvalitet i beredning och underlag. 

Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 33 beslutade att lämna rapporten till kommun-
styrelsen för att lämna svar till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11. 

Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 33. 

Revisorerna - Granskning av ärendeberedning, 2021-04-01. 

Granskning av kommunstyrelsens ärendeberednings process, 2021-04-01. 

Bedömning 
Svar 
Kommunens revisorer har i sin rapport med fyra revisonsfrågor identifierat vad man 
anser vara briser i kommunstyrelsens ärendeberedning. Rapporten föreslår också 
fyra åtgärder för att kommunstyrelsens ska komma till rätta med de identifierade 
bristerna.  

Kommunstyrelsen har tidigare, i likhet med rubricerad granskningsrapport, identifie-
rat flera svagheter i kommunstyrelsens ärendeberedning. Dessa är framförallt 
kopplade kommunens beslutsunderlag. Dessa har inte alltid visat på en konse-
kvensanalys som anses tillräcklig. Det ska också noteras att kommunstyrelsen inte 
fullt ut delar alla granskningsrapportens iakttagelser och slutsatser.  

Nedan följer svar på varje enskild revisorsfråga: 

Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och 
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld.  

Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning av att denna ej skulle vara 
uppfylld då revisorernas egen rapport tydliggör att ansvarsförhållanden framgår av 
styrdokument och kommunallagen. I dessa går det att läsa att kommunstyrelsen 
har det huvudsakliga ansvaret för verkställande av kommunfullmäktiges och sina 
egna beslut och att kommunchefen huvudsakligen avsvarar för beredningen. Utö-
ver detta har kommunchefen ytterligare ansvar för förvaltningen och styr på så sätt 
förvaltningens ärendeberedning. Detta har tydliggjorts genom den särskilda instruk-
tionen för kommunchefen, Ordförandens roll beskrivs också i flera dokument. Dock 
stämmer det att denna information inte är samlad i ett och samma dokument vilket 
för invånare i kommunens skulle kunna vara förvirrande. Därför bedömd det att 
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denna revisionsfråga är uppfylld eller delvis uppfylld, men att det finns anledning 
att förtydliga rollerna i ett samlat styrdokument för ärendeberedning. I denna förtyd-
lig borde också utskottens ansvar fördyligas för att minimera risken för dubbelbe-
redning och för att effektivisera kommunstyrelsens handläggning. 

Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas 
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. 

Som rapporten redogör för har kommunstyrelsens verksamheter flera rutiner och 
andra styrdokument som styr hur förvaltningen och styrelsen ska bereda ärenden. 
Det som inte framgår av rapporten är att kommunen har väldigt många styrdoku-
ment som styr beredning av specifika typer av ärenden. Vissa av dessa styr detal-
jerat förvaltningens och styrelsens beredning. Med enbart de styrdokument som 
nämns i rapporten går det därför inte avgöra ifall kommunstyrelsen har ändamåls-
enliga riktlinjer för beredning. Ett för stort antal styrdokument kan dock visa sig bli 
ett problem för kommunstyrelsen när den ska utvärdera om förvaltningen följer 
dessa. Det stämmer att styrelsen inte antagit något styrdokument som omfattar be-
redningen av ärenden generellt eller som beskriver hur ärendet initieras och avgörs 
på den detaljnivå som de flödesscheman som förvaltningen har för exempelvis mo-
tioner.  

Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som 
delvis uppfylld. 

Rapporen presenterar iakttagelsen att underlaget till sammanträdena inte alltid är 
tillfredställande. Detta är något som även kommunstyrelsen vid olika tillfällen påpe-
kat. I sin egen bedömning anser kommunstyrelsen att bristerna, när de uppenba-
ras, ofta består av svagheter i överväganden av ekonomiska konsekvenser. Detta 
har inte nödvändigtvis inneburit att kommunstyrelsen tagit ekonomiskt oövervägda 
beslut, utan snarare förhindrat kommunstyrelsen att bedöma de ekonomiska 
aspekterna av ärendet och hur ärendet relaterar till styrelsens verksamhetsplan 
och kommunens budget. När detta inträffat har kommunstyrelsen lämnat ärendet 
till förvaltningen för vidare beredning. Ärendet har sedan lyfts när de ekonomiska 
konsekvenserna av ärendet kunnat presenteras. Rapporten lyfter också att kom-
munfullmäktige inte alltid fått både kommunstyrelsens och beredande nämnds be-
slut som underlag till beslut. Detta har vid vissa tillfällen varit fallet. Det ska dock 
påpekas att när så varit fallet så har det varit för att kommunstyrelsen tillfullo upp-
manat kommunfullmäktige att bifalla nämndens förslag till beslut. Detta har också 
framkommit av kommunstyrelsens beslut. Det görs alltid en bedömning vad som 
ska bifogas handlingarna tillhörande en kallelse då kommunen inte i onödan vill be-
lasta de förtroendevalda och att det inte får uppfattas som att kommunen försöker 
gömma information i ett allt för stort antal handlingar. Allt sedan kommunen över-
gått till digitala handlingar har kallelserna och deras handlingar blivit större och fler. 
Protokollutdrag från samtliga beredande nämnder borde bifogas kommunfullmäkti-
ge inför avgörande, även om de föreslår samman beslut, med samma bedömning. 
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Detta ska ske framöver och borde ingå i eventuella styrdokument som styr kom-
munens generella ärendeberedning. 

Rapporten lyfter också att en tjänstemannaberedning inte skett i den utsträckning 
som om ärendet initierats av kommunledningsförvaltningen i fall där kommunsty-
relsen eller dess utskott själva är initiativtagare och avgörande (beslutande) in-
stans. Detta stämmer. Det ska dock påpekas att en allt för hård reglering av hur 
ärenden generellt ska beredas i sådana ärenden kan vara begränsande för styrel-
sen och skapa konflikter mellan den förvaltningschef som måste balansera det 
uppdrag som ges av styrelsen och de riktlinjer som antagits. Om kommunen ska 
styra nämnderna och styrelsens beredning på en mer detaljerad nivå så bör nämn-
derna och styrelsen kunna frångå dessa om de anser detta vara lämpligt.  

Rapporten iakttar att kommunstyrelsen, precis som samtliga nämnder, har mallar 
för hur tjänsteskrivelser och vissa andra beslutsunderlag bör vara utformade. Pre-
cis som rapporten framhäver finns det ett behov av att ha en kontinuitet i besluts-
underlag och protokoll, delvis för att förenkla för förtroendevalda och allmänheten 
att förstå dess innehåll och delvis för att ge ett stöd till tjänstepersoner i sitt arbete. 
Att dessa mallar inte innehåller specifika instruktioner om allt som kan vara nyttigt 
att presentera för de förtroendevala innebär dock inte att mallarna inte till fullo kan 
tjäna sitt syfte. Eftersom det finns många typer av ärenden som kräver olika typer 
av beredning finns det en risk att mallen blir missvisande om den inte medger den 
flexibilitet som ärendena kan behöva. Exempelvis så har grundmallen för tjänste-
skrivelser anpassats för vissa ärende (särskilt ärenden kopplade till detaljplaner 
samt bygg och miljö) och på så sätt har informationen som framgår av mallen för-
ändrats så att den bättre ger stöd åt handläggaren. För att inte riskera att belasta 
handlingarna till sammanträden eller protokoll bör inte mallarna tvinga handlägga-
ren att framställa mer information än nödvändigt för att de förroendevalda ska kun-
na fatta ett välinformerat beslut. Det finns utrymme att utveckla mallarna så att de 
på ett mer tillgängligt sätt påminner handläggarna om innehållet i kommunens styr-
dokument, framförallt relaterat till just beslutsfattande. 

Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så 
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. 

Kommunstyrelsens har inte samma bild som revisorerna av vissa av deras iaktta-
gelser under denna fråga. För det första så anser kommunstyrelsen att social-
nämnden visst haft möjlighet att yttra sig i ärendet som särskilt boende Ekbacka. 
Beslutet gällde ett inriktningsbeslut i ett fastighetsärende, även om det visserligen 
berör vad som kommer att bli en av nämndens verksamheters lokaler. Social-
nämnden och dess verksamheter har också varit involverade i beredningen inför 
beslut, något som prövats av förvaltningsrätten, och vars resultat styrker kommun-
styrelsens uppfattning. För det andra behöver inte alla rubriker i mallen för tjänste-
skrivelserna presenteras i alla beslut. Detta är för att detta lätt skulle belasta proto-
kollet. För det tredje stämmer det inte att tidsfristen för beredning av de rubricera-
de motionerna inte hållits. Motionen om att återföra årskurs 6 till mellanstadiet be-
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handlades av kommunfullmäktige 2019-05-20 § 116, som återremitterade ärendet. 
Motionen om gratis trygghetslarm anmäldes till kommunfullmäktige 2020-01-20 och 
behandlades 2020-09-14. Båda dessa behandlades alltså av kommunfullmäktige 
inom ett år.  

Det finns utrymme för att ytterligare styra upp beslutsunderlagen, det vill säga att få 
mer enhällighet i underlagen. Detta kan göras med tydligare och eventuellt mer 
omfattande mallar för beslutsunderlag och tydligare interna rutiner. 

Sammantaget belyser revisorernas granskning brister som faktiskt finns i kommun-
styrelsens ärendeberedning. Detta kommer kommunstyrelsen aktivt arbeta med att 
förbättre för att säkerställa att kommunen fattar beslut på goda underlag.  

Bedömning av förslag till åtgärder 
Som framgår av svaret så finns det utrymme för förbättring vad gäller tydlighet, 
transperens och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen. Revisorerna har i sin 
granskning lämnat förslag på fyra åtgärder för att förbättre ärendeberedningen, 
dels i kommunstyrelsen, men som också skulle för påverkan på andra nämnder.  

Tre av fyra rekommendationer revisorerna lägger fram bedöms lämpliga att imple-
mentera.  Den granskningsrapport som revisorerna beställt har en samlade revi-
sionella bedömning, baseras på bedömningar av följande revisionsfrågor, som föl-
jer: 

Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och 
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld. Bedömningen grundar sig huvud-
sakligen på att det saknas en dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för ärende-
beredningsprocessen och att processen behövs dokumenteras i alla delar. 

Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas 
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det i vissa 
styrande dokument finns regler för ärendeberedningen men att det saknas ett sam-
lat, mer specifikt regelverk för ärendeberedningsprocessen. 

Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som 
delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det finns en mall för hur tjänsteskri-
velser ska vara utformade men att det i övrigt saknas dokumentation av hur be-
sluts-underlag ska vara utformade. 

Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så 
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på 
att ärendena fattas av korrekt instans och att beredningskravet till fullmäktige upp-
fylls. Det noteras emellertid brister avseende bland annat att beredningsfristen för 
motioner inte hålls och att det saknas beslutsunderlag i vissa ärenden. 
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Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen: att ärendeberedningsprocessens 
samtliga delar samt roller och ansvar i processen dokumenteras; att regelverk upp-
rättas för hur beslutsunderlagen ska vara utformade för att säkerställa en standar-
disering och underlätta för handläggare; och att säkerställa en fungerande samver-
kan kring ärendeberedningen i kommunen för att skapa en samsyn och standardi-
sering kring ärendeberedningen.  

Ovan nämnda rekommendationer kan uppfyllas med ett gemensamt styrdokument 
för hela kommunen. Ett sådant styrdokument bör vara detaljerat för att fungera bå-
de som en guide i ärendeberedningen för förtroendevalda (inklusive revisorerna) 
och allmänheten men också som riktlinjer och rutiner för tjänstepersoner. Det är 
dock viktigt att ett sådant styrdokument inte förhindrar styrelsen och nämnderna att 
utforma sina egna styrdokument för att styra beredningen i enlighet med den speci-
fika nämndens behov.   

Bedömningen görs att revisorernas fjärde rekommendation, att säkerställa att en 
tjänstemannaberedning införs med syftet att formellt kvalitetssäkra underlagen in-
nan de levereras till de förtroendevalda, inte bör fastställas av kommunstyrelsen el-
ler av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas idag minst två 
gånger i månaden, vilket är mer än vad många andra kommuners motsvarighet 
gör. Detta möjliggör att ett ärende snabbt kan lyftas för beredning och eventuellt 
beslut, men också att ärenden som har otillräckligt underlag kan kompletteras för 
att lyftas igen på det andra mötet i månaden. Detta upplägg fungerar i praktiken 
som en kvalitetssäkring av beslutsunderlagen. Att utöver detta inrätta en formell 
”tjänstemannaberedning” skulle i dagsläget riskera att förlänga beredningstiden då 
tjänstemannaberedningen skulle binda upp ytterligare tid hos flera centrala tjänste-
personer som i dagsläget är nära knutna till den generella beredningen av ärendet. 
Däremot så kommer ordföranden införa formell ärendegenomgång tillsammans 
med sekreterare, kommunchef och eventuell annan berörd tjänsteperson.  

Konsekvensanalys 
Tjänsteskrivelsens förslag till beslut, att uppdra kommunchefen att ta fram ett 
kommungemensamt regelverk för ärendeberedning, rollfördelning och under-
lagsmallar, har möjligheten att uppfylla tre av revisorernas fyra förslag till åtgärder 
presenterade i granskningsrapporten.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunfullmäktige 
______________
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