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§ 187 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning 
Kommunen arbetar med 2021 års delårbokslut. Det färdiga delårsbokslutet kan 
presenteras för kommunstyrelsen i oktober. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen redogör för arbetet med och det preliminära resultatet i delårsbok-
slutet. 

______________
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§ 188 Dnr 2019/247 048 KS 
 
Bildredovisning av färdigställt uppväxlingsprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lägga bilderna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Egby Byalag har inkommit med bilder på genomfört uppväxlingsprojekt. Projektet 
bestod i att återbygga den gamla malmbron i Egby. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott 2020-04-07 § 83 beviljade projektet 84 500 kronor.  

Beslutsunderlag 
Bilder på färdigställd renovering av malmbron i Egby, 2021-09-07. 

______________

4



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-14 189   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 189 Dnr 2021/159 253 KS 
 
Försäljning av fastigheten Stugan 80 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande arrendator till fastigheten Stugan 80 har under längre tid önskat köpa 
marken som de arrenderar av Borgholms kommun. Tillväxtenheten har föreslagit 
en köpeskilling om 611 000 kronor som arrendatorn har godtagit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10. 

Marknadsvärdering daterat 2019-12-06. 

Kartillustration över Stugan 80. 

Bedömning 
Borgholms kommun lät i december 2019 utföra en marknadsvärdering hos Värde-
ringsbyrån utav arrendetomterna på Sjöstugeudden. Efter värderingen genomför-
des flera dialoger med representanter från Sjöstugeudden. Resultatet blev att 
kommunen och Sjöstugeudden kom överens om att köpeskillingen skulle beräknas 
till följande: 

En grundavgift om 650 000 kronor som baseras på en tomtyta om 350 kvadratme-
ter. För ytor som överstiger 350 kvadratmeter betalar köparen en extra avgift om 
1000 kronor per kvadratmeter och för ytor som understiger 350 kvadratmeter ska 
köpeskillingen minskas med 1000 kronor per kvadratmeter. Blir tomten 450 
kvadratmeter blir köpeskillingen 750 000 kronor. Blir tomten 250 kvadratmeter blir 
således köpeskillingen 550 000 kronor. 

Lägesmässigt bedömder tillväxtenheten Sjöstugan 80 vara jämförbar med de övri-
ga arrendetomterna som står inför försäljning på Sjöstugeudden. 

I detta fall handlar arrendet om en tomtstorlek om 311 kvadratmeter. Således pris-
bilden på 611 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Stugan 80 är den sista arrendetomten som är kvar i området. Kommunens ambition 
är att avsluta arrenderätt i området. Intäkten från försäljningen nyttjas till att förvärva 
ny strategiskt viktig mark för kommunen. 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 190 Dnr 2021/153 009 KS 
 
Svar på hemställan till Borgholms kommun att sluta använda Microsoft 
Teams 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
att  lämna hemställan utan åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen till kommunen 2021-09-05 har en invånare gjort en hem-
ställan till kommunen att sluta använda Microsoft Teams eftersom det strider mot 
EU:s regelverk om personuppgiftshantering att nyttja tjänster som kan lagra per-
sonuppgifter i USA-baserade molntjänster. Kommunstyrelsen som personuppgifts-
ansvarig måste besvara hemställan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 

Hemställan om att Borgholms kommun snarast avvecklar sin användning av Micro-
soft Teams, 2021-09-05. 

Bedömning 
Borgholms kommun har gjort bedömningen att det går att använda amerikanska 
leverantörer som kan lagra information i molntjänster. Dessa får dock inte använ-
das till känsliga personuppgifter eller information som omfattas av någon form av 
sekretess. För Microsoft Teams gäller därför att alla användare ansvarar för att 
ingen känslig information delas i mediet. För möten där det finns risk att känslig in-
formation delas finns andra digitala möjligheter. 

Konsekvensanalys 
Frågan om förhållningssätt till amerikanska molntjänster diskuteras inför inköpet av 
Microsofts 365-system, där bland annat Teams ingår. I den diskussionen konstate-
rades att det skulle få mycket långtgående konsekvenser för kommunens idag ve-
dertagna arbetssätt att helt frångå sådana tjänster. Bland annat skulle vi inte kunna 
nyttja merparten funktioner i moderna mobiltelefoner och plattor, och skolan skulle 
inte kunna nyttja Google. Slutsatsen blev därför att nyttan klart överväger risken, så 
länge känsliga personuppgifter inte hanteras i systemen. 

Det är fullt möjligt att köpa vissa delar av allt som ingår i Microsofts paket från leve-
rantörer som endast nyttjar europeiska eller till och med svenska servrar eller moln-
tjänster. Det gäller bland annat mötesfunktionerna i Microsoft Teams. Ser man till 
helheten av tjänster kommunen nyttjar finns inte den möjligheten. Därför har en af-
färsmässigt bra lösning valts, då det inte bedömts som möjligt att helt välja bort 
amerikanska molntjänster.  
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-14 191   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 191 Dnr 2021/138 381 KS 
 
Yttrande gällande Kultjes planerade vindkraftspark i havet mellan Öland 
och Gotland 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna förslaget till yrkande med ändringen att de tre sista meningarna 

stryks.  

Ärendebeskrivning 
Hexicon AB och Aker Offshore Wind planerar att gemensamt bygga en havsbase-
rad vindkraftspark mellan Öland och Gotland. Vindkraftsparken Kultje planeras att 
ha ett hundratal verk på förankrade flytande fundament och den förväntade elpro-
duktionen är cirka 11 TWh/år vilket motsvarar ett års elförbrukning för cirka 2,8 mil-
joner hushåll. Planerna är lämnade på samråd till bland annat Borgholms kommun. 
Hexicon AB lämnar i samrådet information om planerad verksamhet och vill ha 
synpunkter på verksamhetens utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljö-
konsekvensbeskrivningen (MKB). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10. 

Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i havet mellan Öland och Got-
land 2021-06-21. 

Samrådsunderlag Kultje med Bilaga, 2021-06-21. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic yrkar bifall till förslaget med ändringen att stryka förslagets tre sista 
meningar.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 192 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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, bygglovschefen och miljöchefen redo-
visar för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet sedan senaste mötet. Av redo-
visningen framkommer bland annat: 

 Det är ett fortsatt högt antal bygglovsansökningar och kart- och mättjänster. Det 
fortsatt höga trycket på kart- och mättjänster tyder på att antalet bygglovsansök-
ningar även i framtiden kommer vara höga. Antalet bygglovsärenden är för tillfäl-
let ungefär på samma nivå som vid samma tid förra året. Miljö-ärenden relatera-
de till avlopp har minskat i antal från att ha varit ovanligt många, till att återgå till 
vad som kan anses vara en normalnivå. 

 Kart- och mättjänsterna är nära att uppfylla sitt mål om att vara helt självfinansie-
rande. 

 Debiteringen av livsmedelstillsynen kommer nämnden fortsatt arbeta med för att 
harmonisera arbetssätten med gällande lagar, föreskrifter och rutiner. 

 Nämndens taxor kommer snart behandlas av nämnden. PBL-taxan kommer ju-
steras något mot tidigare års taxor. En av anledningarna är att taxan för kart- 
och mättjänster ska kunna förenklas för beställaren och kommunens förvaltning-
ar. 

 Hanteringen av nämndens ärenden fortsätter att i allt större utsträckning bli digi-
tal. I dagsläget har cirka 50 procent av bygglovsenhetens lovärenden hanterats 
via kommunens e-tjänster. Nivån för miljöenhetens digitalisering är något lägre, 
men arbetet att utveckla e-tjänsterna är pågående. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder miljö- och byggnadsnämndens arbetsut-
skott att delta på lantbrukssafari som en del av näringslivsutskottets satsning på fö-
retagsbesök.  
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Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 193 Dnr 2021/21 048 KS 
 
Uppväxlingsprojekt 2021, höstbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bevilja Stugbyns Samfällighetsförening bidrag om 100 000 kronor för redskap 

och material till en ny lekplats i Stugbyn i Rälla. Skötselavtal ska upprättas 
mellan kommunen och Stugbyns Samfällighetsförening. 

att  bevilja Albökegården ideella förening bidrag om 92 000 kronor för återskapan-
de av lekplats på Klockare gränd i Alböke. Skötselavtal ska upprättas mellan 
kommunen och Albökegården ideella förening.  

att  avslå The Mirror Institutions ansökan om uppväxlingsbidrag med hänvisning 
om att projektet inte anses uppfylla kraven för uppväxlingsprojekt. 

att  uppmana Skedemosse Kulturklubb och Löts hembygdsförening söka passan-
de bidrag i samband med nästa ansökningsperiod. Från och med 2022 kom-
mer kommunen har ett särskilt investeringsbidrag riktat mot föreningar. 

att  avvakta med beslut om bidrag till Runsten Möckleby idrottsförening tills okto-
ber för att ge föreningen möjlighet att komplettera ansökan med en specifice-
ring av allmännytta, föreningens eget arbete i projektet och materialkostnader.  

Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering 
till kommunen och konteras 1010 46300 2203. 

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två måna-
der efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta 
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet 
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genom-
förs ska bidraget återbetalas i sin helhet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingspro-
jekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, krite-
rier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning, riktlinjerna reviderades i 
och med fullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19. Kommunstyrelsens arbetsutskott be-
slutade 2021-03-09 §57 att bevilja 100 000 kronor till Runstens intresseförening 
avseende utegym. Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-23 §35 att bevilja 
Runstens intresseförening ytterligare 65 000 kronor. 

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ 
från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats 
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ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material 
och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.  

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning 
två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt.  Den som erhållit bi-
drag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att 
det har avslutats. 

Inför höstens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkom-
mit.  

Projekt: 

1. Stugbyns Samfällighetsförening ansöker om bidrag för att uppföra en ny lek-
plats i Stugbyn i Rälla. Uppskattad kostnad är 80 000-100 000 kronor. Samfäl-
lighetsföreningen bidrar med eget arbete för planering och inköp av utrustning. 

2. Löts hembygdsförening ansöker om uppväxlingsbidrag, 165 000 kronor. Bidra-
get avser renovering av den av kommunen arrenderande skolan i Löt. Före-
ningen står för eget arbete avseende grävning, rivning. 

3. Albökegården ideella förening ansöker om bidrag, 100 000 kronor, för återska-
pande av lekplats på Klockare gränd i Alböke.  

4. Runsten Möckleby idrottsförening ansöker om bidrag, 100 000 kronor, för upp-
rustning av lekplats samt större redskapsbod. 

5. The Mirror Institution ansöker om bidrag, 100 000 kronor avseende bastubyg-
ge.  

6. Skedemosse Kulturklubb ansöker om bidrag, 100 000 kronor, till byggnation av 
toalett för besökare till Skedemosse. Skedemosse kulturklubb bidrar med egen 
finansiering samt ideellt arbete.  

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar. 

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt. 

Bedömning 
Stugbyns Samfällighetsförening ansöker om bidrag för att uppföra en ny lekplats i 
Stugbyn i Rälla. Uppskattad kostnad är 80 000-100 000 kronor. Förutsättningar för 
genomförande är att förening får ta kommunal mark i anspråk för den nya lekplat-
sen. Samfällighetsföreningen bidrar med eget arbete för planering och inköp av 
material och utrustning. Föreningen tar ansvar för underhåll av lekplatsen genom 
att upprätta avtal mellan kommunen och föreningen. 

Löts hembygdsförening ansöker om uppväxlingsbidrag, 165 000 kronor. Bidraget 
avser renovering av den av kommunen arrenderande skolan i Löt. Föreningen står 
för eget arbete avseende grävning, rivning. Föreningen avser att söka ytterligare 
bidrag hos Sparbanksstiftelsen. Hembygdsföreningen söker ett större belopp än 
som kan beviljas enligt gällande riktlinjer. 
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Albökegården ideella förening ansöker om bidrag, 100 000 kronor, för inköp av le-
kutrustning som avser att återskapa en lekplats på Klockare gränd i Alböke. Områ-
det är kommunal mark. Föreningen bidrar med eget arbete samt maskiner. 

Runsten Möckleby idrottsförening ansöker om bidrag, 100 000 kronor, för upprust-
ning av lekplats samt större redskapsbod för förvaring av lekutrustning. Projektet 
uppskattas till en kostnad på 290 000 kronor tillkommande är inköp av lekutrust-
ning och eget arbete. 

The Mirror Institution ansöker om bidrag, 100 000 kronor för byggnation av bastu. 
The Mirror är en kulturinstitution belägen i Jämjö. I samarbete med konstnären 
Cristian Quinteros Soto planeras ett bastubygge på gården. Bastun kommer vara 
tillgängligt för Jämjö med omnejd och kan bokas till självkostnadspris. Den totala 
kostnaden uppskattas till 290 200 kronor.  

Skedemosse Kulturklubb ansöker om bidrag, 100 000 kronor, till byggnation av to-
alett för besökare till Skedemosse. Toaletten kommer vara handikappanpassad 
och tillgänglig för allmänheten. Skedemosse kulturklubb bidrar med egen finansie-
ring samt ideellt arbete samt ansökan till Sparbanksstiftelsen Öland.  

Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja all-
männyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Må-
let är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i 
den lokala utvecklingen runt om i kommunen.  

Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva 
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget 
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska använ-
das till.  

Det bör noteras att alla föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgäng-
lighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer. 

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, i mars och september. Bud-
get för uppväxlingsprojekt är 500 000 kronor årligen. Efter bifallna uppväxlingspro-
jekt i våras återstår 335 000 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 
2021. 

Konsekvensanalys 
I och med beviljade bidrag återstår 143 000 kronor av budgeterat belopp för uppväx-
lingsprojekt 2021. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Sökande föreningar 
______________
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§ 194 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) utveckling Köpingsvik 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 

Soldalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planpri-
oritering.  

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att starta en utredning om framtida nyttjan-
de av Soldalens byggnader och tomtytor. 

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda om delar av den gamla delen av 
Köpings skola kan iordningställas och nyttjas som kontorslokaler.  

att ge uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig 
kommunal verksamhet till Köpingsvik. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige 

att  anse motionen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut. 

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 nytt-
jande 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 kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till 
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingar-
na och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av 
ärendet.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93 la informationen till handlingarna.  

Positivt planbesked för fastigheten Solberga 5:3 gavs 2018-01-25. Detaljplanen 
finns med i den av kommunstyrselsen beslutade planprioriteringen för uppstart un-
der 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Motionen. 

Bedömning 
Intill fastigheten Solberga 5:3, där markägaren önskar utreda möjligheten att plan-
lägga för verksamheter samt bostäder och för vilken beviljat planbesked finns, äger 
kommunen fastigheterna Solberga 5:11 (Soldalen) samt Tings Ene 1:14.  Sam-
mantaget pågår det därmed ett flertal påtagliga förändringar i centrala Köpingsvik 
som föranleder ett behov av planläggning.  

Kommunledningsförvaltningen anser att det är rationellt att genomföra planlägg-
ningen i ett större sammanhang vilket också kan ge samordningsvinster. Eftersom 
flera olika intressenter skulle ingå i ett sådant detaljplanearbete bör det drivas som 
en kommunalt driven detaljplan där planavgifter tas ut i bygglovsskedet.  

Ett lämpligt framtida nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor utreds lämpligen 
inför samt i detaljplanearbetet. Inledningsvis behöver en teknisk besiktning av Sol-
dalen genomföras för att utreda eventuell möjlig framtida användning av befintliga 
lokaler. Detta har kommunledningsförvaltningen skjutit på beroende av pandemin.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har mandat att utfärda planuppdrag, men planpri-
oriteringen beslutas i två gånger per år i kommunstyrelsen. I beslut om prioritering 
ska kommunens samtliga detaljplaneprojekt viktas mot varandra. Kommunen kan 
bara driva ett visst antal detaljplaner parallellt utifrån tillgängliga resurser vilket in-
nebär att om en detaljplan prioriteras upp kan en annan behöva prioriteras ned. 
Det åligger därmed kommunstyrelsen att vid nästa planprioritering ta ställning till 
hur ett planarbete i Köpingsvik ska prioriteras.   

Angående kontorslokaler i Köpings skola betalar idag utbildningsförvaltningen in-
ternhyra för samtliga kvm som finns på Köping skola. Det finns idag inget utlåtande 
från utbildningsförvaltningen att minska antalet kvadratmeter. Vidare finns det även 
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en allmän syn och rekommendation att enbart personal inom utbildning vistas i 
skolmiljöer.  

Kommunledningsförvaltningen ser löpande över behovet av lokaler för att uppnå 
ett effektivt nyttjande av befintliga lokaler. I detta ingår även att lokalisera verksam-
het dit det är som mest lämpligt. 

Konsekvensanalys 
En detaljplan som omfattar ett större område kring Soldalen kräver ett planuppdrag 
från kommunstyrelsens arbetsutskott i vilket planuppdraget för Solberga 5:3 samt 
eventuellt Svenska kyrkans mark lyfts in. Hur ett sådant planuppdrag ska prioriteras 
är kommunstyrelsens beslut att fatta i och med nästa planprioritering.   

Kommunledningsförvaltningen ska genomföra en teknisk besiktning av Soldalen när 
omständigheterna beaktat pandemin så tillåter.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 195  
 
Presentation från ungdomssamordnaren angående bland annat som-
marlovsaktiviteter och barnkonventionen 

Ärendebeskrivning 
Ungdomssamordnaren har bjudits för att redogöra för sitt och kommunens arbete 
riktat mot barn och ungdomar. Redogörelsen innefattar inte ordinarie aktiviteter 
som skola och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - På gång kring barn och unga hösten 2021, 2021-09-09. 

Tjänsteskrivelse - Summering sommarlovsaktiviteter 2021, 2021-09-09. 

Dagens sammanträde 
Ungdomssamordnaren redogör för bland annat: 

 Kommunens arbete med att implementera barnkonventionen i sitt arbete. Detta 
innefattar bland annat utbildningar för förtroendevalda, chefer och andra anställ-
da. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för implementering av barnkonven-
tionen och en mall för hur kommunen ska genomföra barnkonsekvensanalyser. 

 Sommarlovsaktiviteterna 2021 har summerats. 15 aktiviteter har erbjudits och 
1527 personer har fått möjligheter att delta på aktiviteterna. En arbetsgrupp för 
lovaktiviteter har satts samman och kommer redan under hösten börja planera 
inför nästa års sommarlovsaktiviteter. Även aktiviteter under andra lov planeras. 

 Ungdomssamordnare och kommunpolisen planerar tillsammans med räddnings-
tjänsten bland annat att bjuda in samtliga ungdomar samt vårdnadshavare som 
planerar att ta mopedkort (alltså även de som planerar att köra EPA-traktor eller 
A-traktor) till ett informationsmöte kring trafikvett, med mera. Planen är att mötet 
ska genomföras under oktober. 

 Avstämningsmöte kring skolavslutning och sommaren i allmänhet har genom-
förts av ungdomssamordnare, förebyggande teamet, fritidsledare samt polis. De 
drogfria skolavslutningarna på respektive högstadieskola har genomförts. 

 Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF) har startats upp i Borg-
holm. SSPF är en samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fri-
tidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som 
befinner sig i utsatthet. SSPF ger också goda möjligheter att tidigt upptäcka 
riskområden för ungdomar. 

 Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, kommer att genomföras under 
hösten i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Lupp är ett viktigt verktyg för att 
kommunen ska veta hur unga mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på 
framtiden. Resultatet är grunden för det fortsatta arbetet inom barn och ung-
domsfrågor. 
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 Mentors in violence prevention – metod för att minska killars våld. Arbetet med 
MVP pågår på Slottskolan och är ett viktigt steg i jämställdhetsarbetet och arbe-
tet med de mänskliga rättigheterna.  

 Ett flertal fritidsledare kommer att gå en 2-dagarsutbildning inom området HBTQI 
med inriktning mot fritidsgårdsverksamhet. Ytterligare en viktig del i arbetet med 
de mänskliga rättigheterna. 

 Enkäten för grundskolan är genomförd och sammanställd. Visade inga stora 
överraskningar. Arbetet kommer nu att fördjupas inom vissa av områdena ute på 
skolorna och ett resultat av det arbetet förväntas vara klart i slutet av terminen. 

 Drogvaneundersökningen är genomförd i årskurs 9 under våren och resultat ska 
komma under hösten. Återkommer med en rapport kring resultatet då det är 
sammanställt. 

 Då vi i tidigare undersökningar har sett att Borgholms kommun sticker ut vad 
gäller tidig alkoholdebut kommer under hösten ett antal medarbetare inom skola, 
fritidsgård och elevhälsa gå en utbildning till så kallade ANDTs-coacher. ANDTs-
coach är en modell för att jobba förebyggande med alkohol, droger och spelbe-
roende. Satsning som sker länsöverskridande. Arrangör är Länsstyrelsen och 
som också står för kostnaden av utbildningen. 

 För att öka delaktigheten för barn och unga planeras det för att börja arbeta med 
modellen Ungdomsdialog för att öka ungas möjlighet till delaktighet samt att 
skapa intresse för demokratifrågor. Även det arbetet kommer att drivas länsö-
verskridande tillsammans med kommunförbundet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och ungdomssamordnaren diskuterar också bland 
annat möjligheterna att involvera skolungdomar i arbetet med översiktsplanen och 
förtroendevaldas möjligheter att göra skolbesök. 

______________
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§ 196 Dnr 2019/160 254 KS 
 
Styrgruppsmöte: särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Styrgruppen för projektet Särskilt boende Ekbacka 80 platser har kallats för att in-
formeras om de senaste händelserna relaterade till projektet. 

Dagens sammanträde 
Styrgruppen informeras bland annat om att kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tat om att tilldela byggentreprenadavtal till entreprenör för att genomföra byggnatio-
nen av särskilt boende Ekbacka 80 platser och att flera beslut relaterade till projektet 
är överklagade, varav beslutet om detaljplan. 

______________
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