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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-09-09 2021/157 008 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunfullmäktige 
 

 
Tjänsteskrivelse - E-förslag: Sopkärl till allmänheten 

Ärendebeskrivning  
Kommunens har fått in ett e-förslag om att installera sopkärl tillgängliga för allmän-
heten för att minska nedskräpningen i kommunen. 

Förslaget har fått 28 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

Sju personer har lämnat sammanlagt sju kommentarer som ligger som underlag för 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget. 
  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
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Skicka in ditt förslag

Ärendenummer 210207-forslag-CK54

Inskickat 2021-02-07 12:20

E-förslag

Rubrik Sopkärl till allmänheten

Förslagstext

Hej 

Ett återkommande problem som uppstår mest sommartid men även under vintertid, är att det inte finns
någonstans för husbilsägare, sommarstugsägare eller andra helg firare att slänga sina sopor. 

Det blir att parekeringsplatser och vi näringsidkare som har soptunna utanför Butiker, blir överfyllda.
Samt hundlatriner.

Jag var på semester i Blekinge och där hade dem en plats där det fanns ett utrymme att slänga sina
sopor.

Tänker mig vid återvinningsstationer och andra platser som är välbesökta att sätta upp en typ av mindre
container som man swichar eller på annat sätt betalar en slant, får en kod att öppna med och slänger
sitt avfall där alt gratis, för att underlätta sophantering och för miljön framförallt. En renare kommun och
besökare som tar ansvar för sina sopor.

Har även för en lång tid sedan skickat ett mejl till Borgholms energi, där jag har ifrågasatt varför det inte
sopsorteras i skolan och förskolan????

Jag har inte fått något svar på det, och trodde i min vildaste fantasi, att det redan gjordes. 
Jag hoppas att våran nya skola som snart ska byggas blir grön grön grön.
Och att kommunen tar ett större kliv in i miljö och återvinning.

Jag vill att ni kollar på Hässleholms kommuns hemsida och att ni lär känna, Sopsamlarmonster. Där kan
vem som helst lära sig att sopsortera och återvinna.

Bilder upplagda för inspiration och verklighet.

Tack för ordet.

/Katja Ingeman

Ladda upp en fil

Filnamn: 24C498B4-1AA2-4821-911F-B3BAF56A0AF1.png

Filnamn: 254CA697-8E54-41B0-B649-6EAD780A1A87.jpeg

Filnamn: EA0D6BB2-FDEF-48E0-BE60-4099DCD46337.jpeg

Namn Katja Ingeman

E-post katjaingeman88@gmail.com

Sida 1 av 1  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-09-09 2021/156 008 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunfullmäktige 
 

 
Tjänsteskrivelse - E-förslag: Multisportarena till Gärdslösaskola/by 

Ärendebeskrivning  
Kommunens har fått in ett e-förslag om att bygga en multisportarena i Gärdslösa likt 
den som finns vid slottskolan i Borgholm. 

Förslaget har fått 30 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

En person har lämnat sammanlagt en kommentar som ligger som underlag för be-
redningen. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget. 
  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
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Skicka in ditt förslag

Ärendenummer 210111-forslag-TE53

Inskickat 2021-01-11 10:29

E-förslag

Rubrik Multisportarena

Förslagstext

En multisportarena till Gärdslösaskola/by.

Likande den som idag finns på Slotts skolan.
Då Gärdslösasocken ökar i befolkning och unga.
Och det är idag ganska magert utbud med sport i närheten.
Kan detta ökan barnens möjlighet till rörelse och gemenskap i byarna runt omkring.

Namn Sandra Charlotta Anna Olofsson

E-post fam.olofsson.larsson@gmail.com

Sida 1 av 1  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-09-09 2021/158 008 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunfullmäktige 
 

 
Tjänsteskrivelse - E-förslag: Gång och cykelväg längs Byrumsvägen 
från Löttorp till Byrum-Sandvik 

Ärendebeskrivning  
Kommunens har fått in ett e-förslag om att anlägga en Separerad Gång- och Cykel-
väg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum-Sandvik. 

Förslaget har fått 50 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

Arton personer har lämnat sammanlagt arton kommentarer som ligger som underlag 
för beredningen. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget. 
  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
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Skicka in ditt förslag

Ärendenummer 210607-forslag-AN92

Inskickat 2021-06-07 12:21

E-förslag

Rubrik Gång- och cykelväg

Förslagstext Separerad Gång- och Cykelväg
längs Byrumsvägen från Löttorp till
Byrum-Sandvik.

Namn Agneta Helena Lundberg

E-post agnetahelenal@gmail.com

Sida 1 av 1  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-09-09  . 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunfullmäktige 
 

 
Tjänsteskrivelse - E-förslag: Skyddsjakt på kajor 

Ärendebeskrivning 
Kommunens har fått in ett e-förslag om att inleda skyddsjakt på kajor för att öka triv-
seln. 

Förslaget har fått 31 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

Fem personer har lämnat sammanlagt sju kommentarer som ligger som underlag för 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget. 
  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
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Skicka in ditt förslag

Ärendenummer 201216-forslag-XG36

Inskickat 2020-12-16 10:50

E-förslag

Rubrik Skyddsjakt på kajor

Förslagstext Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i socitetsparken utan att halka runt i
fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental.

Namn Hans Peter Alvarsson

E-post alvarssoniborgholm@gmail.com

Sida 1 av 1  
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Motion utveckling Kunskapsskolan 
 
Moderaterna vill att kommunen gör en satsning i Borgholms skolor med särskild 
betoning på läsförståelse och matematik. Matematikresultaten är i likhet med 
landet i övrigt svaga och detta behövs för att underlätta elevernas övergång till 
gymnasiet. Resurserna ska främst tas från de byggprojekt och rekryteringar som 
behövs för att flytta ut 6:orna från Borgholm.  
 
Bakgrund: 
Eleverna i Borgholms kommun som har gått ut åk1 i gymnasiet har i likhet med 
den nationella situationen svaga matematik-kunskaper. Denna utveckling har 
pågått under ett flertal år. En stor del av eleverna har svaga betyg. Det ska 
påpekas att Borgholm gör ett mycket bra arbete inom gällande läroplan, med 
likvärdiga eller rentav bättre resultat än närliggande kommuner. Dock krävs mer 
resurser i läsförståelse och matematik för att avsevärt förbättra nuvarande läge. 
 
För att uppnå detta behövs läsförståelsen och matematiken stärkas redan på 
lågstadiet och uppåt, samt att ett samarbete med Kalmarsunds gymnasieförbund 
samordnas så att eleverna är bättre förberedda på gymnasiet. 
  
De insatser som vi föreslår nedan syftar till att skapa resurser och använda dessa 
på avsett sätt. Resurser innebär att också vara en attraktiv arbetsgivare och 
säkra kompetensen hos lärare. Detta innebär att åtminstone de resurser (kan ev 
behövas mer) som idag är föreslagna på byggprojekt och rekrytering av lärare 
till F-5 skolorna för att kunna ta emot 6:orna används för att förbättra 
läsförståelse och matematik. 
 
Vi yrkar 
Att kommunfullmäktige stoppar utflyttningen av 6:orna från Slottsskolan för 

att säkerställa kompetens och integrering mot högstadiet samt frigöra 
resurser till pedagogik och kompetens 

 
Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att slå samman Slottsskolan och 

Viktoriaskolan till en Borgholmsskola F-9. På detta sätt kan de olika 
stadierna (låg-, mellan- och hög-stadiet) hållas samman. Detta möjliggör 
fokus att säkerställa kompetensförsörjning och kontinuitet. Till detta kan 
lokaler utnyttjas på ett optimalt sätt. Tomma lokaler finns på båda 
skolorna. 

 
Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utveckla det redan existerande 
 samarbetet med Kalmarsunds gymnasieförbund för att ta fram en 
 åtgärds-, och  resurs-plan för att förbättra och stimulera läsförståelse och 
 matematik.  
 
Att tillskriva Kalmarsunds gymnasieförbund om att starta ett 

utvecklingsprojekt där Borgholm kan vara pilot som förbättrar 
övergången till gymnasiet med en resurs-, och åtgärdsplan.  

 
Carl Malgerud (M) 
Björn Andreen (M)  
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 11:27:32 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

INTERPELLATION till ordföranden i kommunstyrelsens kulturutskott Sara (K):
  
Med anledning av uppgifterna i Ölandsbladet om att byggnadsminnesförklarade 
fastigheten Kamelen 1 med Borgholms bio och f d Galleri Svalan ska läggas ut till 
försäljning undrar jag hur man i kulturutskottet ställer sig till ett  eventuellt förvärv 
av fastigheten för framtida användande som kulturhus?
  
Förutom biografverksamheten och filmklubb finns ju sedan Pelle Frylestams tid en 
åretrunttradition med kulturaftnar i biografen i kombination med 
”smygvernissager” i galleriet. Därtill sedan tidigare en tradition med Magnoliafester 
under det magnifika magnoliaträdets blomning.
  
Det vore spännande att se hur en kulturhusverksamhet där skulle kunna 
vidareutvecklas.
  
Borgholm den 17 mai 2021
  
Per Lublin
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Kommunens uppdrag är att stötta en bred kultur i hela kommunen. 
Vi vill med hjälp av bidrag stötta många olika initiativ, arrangemang och verksamheter med både spets och 
bredd. Ju fler föreningar och kulturutövare vi kan lyfta desto bättre. Att all denna kultur dessutom finns på så 
många olika platser på Öland är ytterligare en fördel, både för att nå många och olika människor.  
 
I nuläget stöttar vi ett stort antal bygdegårdar och andra lokaler som samlingslokaler. Utöver det får bland 
annat får Ölands kulturminnesförening, Ölands hembygdsförbund, Gärdslösa prästgård och bion i Löttorp 
verksamhetsbidrag. Alla de driver en plats för kulturarrangemang. 
Vi har en en kulturskola med framåtanda i fina och verksamhetsanpassade lokaler där det även finns en 
förhoppning om offentliga arrangemang framöver. 
 
Borgholms bio har varit en välfungerande kulturarena länge och jag har stort förtroende till att den kan 
fortsätta utvecklas av privata ägare. 
 
Vi anser att det inte är aktuellt för kommunen att förvärva fastigheten samt att vi vill fortsätta stötta en bred 
kultur i hela kommunen.
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 50   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsut-
skotts sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 
1 med flera 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 
Ärendebeskrivning 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot Sara Kånå-
hols (V): 

Med anledning av uppgifterna i Ölandsbladet om att byggnadsminnesförklarade 
fastigheten Kamelen 1 med Borgholms bio och f d Galleri Svalan ska läggas ut till 
försäljning undrar jag hur man i kulturutskottet ställer sig till ett eventuellt förvärv av 
fastigheten för framtida användande som kulturhus? 

Förutom biografverksamheten och filmklubb finns ju sedan Pelle Frylestams tid 
enåretrunttradition med kulturaftnar i biografen i kombination med ”smygvernissa-
ger” i galleriet. Därtill sedan tidigare en tradition med Magnoliafesterunder det 
magnifika magnoliaträdets blomning. 

Det vore spännande att se hur en kulturhusverksamhet där skulle kunna vidareut-
vecklas. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot 
______________
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From:                                 Borgholms Kommun
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 09:24:09 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             VB:
Attachments:                   01D11749-E0E2-4668-BEF7-08EB0FA5A954.jpeg

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Magda Widell 
 
Borgholms kommun 
0485- 88 000 
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm  
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm 
kommun@borgholm.se www.borgholm.se 
 
 
Från: Per Lublin [mailto:per.lublin@gmail.com] 
Skickat: den 14 maj 2021 12:45
Till: Borgholms Kommun; Eva-Lena Israelsson; Eva-Lena Israelsson
Ämne:  
 

 Till kommunfullmäktige 

Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB, 
Staffan L. 

Man kan ju undra hur det kan komma sig att det till hushållen i 
vår kommun delas ut gröna påsar för matavfall, på vilka det 
står Påsen får endast användas till sorterat matavfall i 
Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby, Nässjö, 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås 
kommuner.  
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Hål i huvudet kan man ju tycka. 
  
1. Har vårt kommunägda bolag köpt dessa påsar som enligt 
texten ej får användas i vår kommun och hur mycket har de 
isåfall kostat? 

   

20

about:blank


2. Hur kan man dela ut sådana påsar till hushållen i en kommun 
där de enligt påförd text ej får användas? 

   
3. Och i händelse av att de verkligen får användas i vår 
kommun, varför är de då försedda med denna text? 

   
4. Vad ska folk tro? Har ni gått ut med någon förklarande 
information till hushållen i vår kommun? Om så ej är fallet, 
varför inte? 

   
5. Vem bär det yttersta ansvaret för den uppenbara fadäsen som 
kan ha lett till att många av våra hushåll nu kanske slänger sitt 
hushållsavfall tillsammans med det övriga avfallet (istället för att 
avskilja det i de gröna påsarna så att det kan tas tillvara som det 
var tänkt)? 

   
6. Vad bör konsekvensen av detta ansvar bli?   
   
Borgholm den 14 maj 2021 

  
Per Lublin 

   
Företrädare för den folkliga oppositionen i vår kommun 
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Svar till interpellation från Per Lublin, ställd den 17 maj 2021.

Frågeställaren uttrycker ett antal frågor rörande utdelning av gröna påsar för matavfall i

Borgholms kommun. Frågor som i det här fallet inte ska riktas till Borgholm Energi utan till

fastighetsägaren där frågeställaren bor.

Borgholm Energi delar, via sin entreprenör PreZero, ut gröna påsar till hushållen i kommunen.

För villor och hushåll levereras påsarna vid sophämtning. Det finns också möjlighet att själv

hämta sina påsar tex i stadshuset och Borgholm Energis kontor.

När det gäller hushåll i flerbostadshus, är det fastighetsägaren som ofta via sin
fastighetsskötare ansvarar för att det finns gröna påsar att hämta på ett lämpligt ställe
inom fastigheten. PreZero levererar kostnadsfritt gröna påsar till de verksamheter och
flerbostadshus som beställer sådana via ett formulär på Borgholm Energis hemsida. I
samband med att en fastighet byter ägare fångas denna rutin inte alltid upp av den
nya ägaren.

I det fall som interpellationen avser, har Borgholm Energi har varit i kontakt med den aktuella

fastighetsskötaren för att uppmärksamma denne på det inträffade, och för att informera om

gällande rutin för beställning av gröna påsar till flerbostadshus i Borgholms kommun.

Fastighetsskötaren har bekräftat att denna rutin kommer att användas i framtiden.

Byxelkrok i juni 2021

Staffan Larsson
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 48   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande 
Staffan Larsson (C):  

Man kan ju undra hur det kan komma sig att det till hushållen i vår kommun delas 
ut gröna påsar för matavfall, på vilka det står Påsen får endast användas till sorte-
rat matavfall i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby, Nässjö, Kalmar, Mörby-
långa, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. 

Hål i huvudet kan man ju tycka. 

1. Har vårt kommunägda bolag köpt dessa påsar som enligt texten ej får använ-
das i vår kommun och hur mycket har de isåfall kostat? 

2. Hur kan man dela ut sådana påsar till hushållen i en kommun där de enligt på-
förd text ej får användas? 

3. Och i händelse av att de verkligen får användas i vår kommun, varför är de då 
försedda med denna text? 

4. Vad ska folk tro? Har ni gått ut med någon förklarande information till hushållen 
i vår kommun? Om så ej är fallet, varför inte? 

5. Vem bär det yttersta ansvaret för den uppenbara fadäsen som kan ha lett till att 
många av våra hushåll nu kanske slänger sitt hushållsavfall tillsammans med 
det övriga avfallet (istället för att avskilja det i de gröna påsarna så att det kan 
tas tillvara som det var tänkt)? 

6. Vad bör konsekvensen av detta ansvar bli? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Ordförande för Borgholm Energi AB 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Sun, 16 May 2021 07:59:06 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

Till Kommunfulllmäktige

INTERPELLATION till krisledningsnämndens och 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic
  
Vart ska vi som bor i Borgholm stad ta vägen för att sätta oss i säkerhet när larmet 
(som under förra året har installerats på olika ställen i staden) börjar ljuda vid en 
oplanerad oväntad tidpunkt? 
  
Hur är beredskapen från krisledningsnämndens sida?
  
Borgholm den 16 maj 2004
   
Per Lublin

27



Svar på Per Lublins interpellation angående larmet 

De tyfoner (”hesa fredrik”) som vi har fått till Borgholm och Köpingsvik är en del av VMA 
(Viktigt Meddelande till Allmänheten) och används i fredstid för att varna för faror. Det kan 
vara till exempel lokala utsläpp av farliga ämnen i luften som det kan bli till exempel vid en 
brand. Syftet är att man ska gå inomhus och lyssna på Radio P4. Det skulle rent teoretiskt 
kunna vara något helt annat, tex ta sig till en uppsamlingsplats för vidare transport 
”nånstans” om det rör sig om ett större utsläpp. 

På norra Öland (från Löttorp och norrut) kommer vi inom kort att få kanske så mycket som ett 
20-tal nya tyfoner vars primära syfte är att varna för strålning om något skulle hända OKG. 
En sådan varning betyder gå inomhus och stäng fönster och ventiler så gott det går och 
stanna där tills någon meddelar något annat. Även då kommer information på Radio P4.  

Vad det gäller skyddsrum så hittar man en aktuell skyddsrumskarta på MSB:s hemsida. Och 
enligt denna karta finns det sju skyddsrum i centrala Borgholm och ett i Köpingsvik. 
Skyddsrum är ett statligt ansvar och MSB beslutar om behov av skyddsrum och var de ska 
vara belägna i dagsläget. 

 

 

Ilko Corkovic (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Borgholm, 2021-06-14 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 49   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrel-
sens ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till krisledningsnämndens och kom-
munstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Vart ska vi som bor i Borgholm stad ta vägen för att sätta oss i säkerhet när larmet 
(som under förra året har installerats på olika ställen i staden) börjar ljuda vid en 
oplanerad oväntad tidpunkt? Hur är beredskapen från krisledningsnämndens sida? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordförande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 116   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 116 Dnr 2021/77 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M) - Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12:  

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i 
hela vår kommun. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65 föreslår att kommunfullmäktige ska förklara motio-
nen besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157 förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2020-06-29. 

Motion (Carl Malgerud M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regio-
nen. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 20. 

Bedömning 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 116   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård- och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Borgholms kommun har en fungerande modell för kontinuerlig kontakt mellan läka-
re och kommunens vård- och omsorgstagare. Organisationsformen är för Borg-
holms kommuns del av underordnad betydelse. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott 
förslag till beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 157 Dnr 2021/77 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M) - Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige  
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12:  

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i 
hela vår kommun. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65 föreslår att kommunfullmäktige ska förklara motio-
nen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2020-06-29. 

Motion (Carl Malgerud M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regio-
nen. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 20. 

Bedömning 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård- och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 65 Dnr 2021/32 704 SN 
 
Motion; Carl Malgerud (M)  Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Socialnämnden förslår kommunfullmäktige besluta 
att  förklara motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12 att förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i Borgholmsmodellen där en läka-
re enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 
Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  
Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 
Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

Bedömning 
En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  
Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård-och omsorgsboende får träda in.  
Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 
                                     _______________________  
 
Ordförande föreslår ett tillägg till bedömningen att Borgholms kommun har en fun-
gerande modell för kontinuerlig kontakt mellan läkare och kommunens vård- och 
omsorgstagare. Organisationsformen är för Borgholms kommuns del av underord-
nad betydelse. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
socialnamnden@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Östra Kyrkogatan 31 

Telefon 
0485-880 85 

Fax 
0485-880 82 

Bankgiro 
650-5044 

PlusGiro 
10 85 00-0 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-10 

  
   

Maria Svanborg, 0485-88014 
maria.svanborg@borgholm.se 

 
 

 
 

Svar på motion; Carl Malgerud (M) Inför 
omsorgsläkare i kommunen i samverkan med 
regionen 

Förslag till beslut 
Att avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12 att förvaltningen får i 
uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälscentralen. Samarbetet har 
förbättrats ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en 
patientansvarig läkare. Besök på enheten sker tillsammans med 
patientansvarig sjuksköterska cirka en gång i veckan, samt vid behov. 
Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar 
samt även vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även 
för individuella läkemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar 
som hör till genomgången. Läkarna har brytpunktsamtal med 
omsorgstagare och anhöriga när vården övergår till ett palliativt skede. 
Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor känner sig trygga 
med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen 
samverkansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas 
men även det som fungerar bra i dagsläget. 

Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsultation av en 
specialiserad geriatriker samt orotoped om svårare behov uppstår. 

Ärende/bedömning 
En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling 
hos läkaren samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-03-10 

  
  

Sida 
2(2) 

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare 
utan erfarenhet från vård-och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska 
fungerar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet.  

 

Maria Svanborg 
Verksamhetschef 

"[Förvaltningschefens namn]" 
"[Förvaltningschefens titel]" 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här]
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 Motion till KF Borgholm  
 från Moderaterna i Borgholms kommun 
 12 mars 2021 

Moderaterna i Borgholms kommun

”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen” 
 
En äldre person har ofta annorlunda och fler symtom än yngre. En dement person kan 
uppvisa ett helt annat beteende än vad man förväntar sig i olika situationer. Ibland kan 
det behövas läkemedel som i andra sammanhang är direkt olämpliga. Olika medicinska 
bedömningar kan behövas, beroende på vad det är för person man har framför sig. 
Detta är svåra bedömningar, som kräver kännedom och specialkunskaper och som man 
behöver samråda om.  
 
Sjukvård för äldre personer bör alltid handläggas av läkare tillsammans med 
sjuksköterska. Det är alldeles för tungt och för stort ansvar för sjuksköterska att vara själv i 
dessa situationer. Det räcker inte med telefonkontakt eller kortare besök med läkare för 
fullgod medicinsk bedömning, vilket sker mellan besöken. Detta har också visat sig vara 
otillräckligt, inte minst under den nuvarande pandemin. Vi vill istället se en läkare som 
kan vara tillgänglig och träffa dessa komplicerade patienter oftare för att kunna göra 
adekvata medicinska bedömningar.  
 
För att förbättra medicinska bedömningar och behandlingar inom Borgholms kommuns 
omsorg och för att undvika att lämna så mycket ansvar till sjuksköterskor vill vi se en 
läkare som enbart jobbar med våra äldre och inte har några andra patienter. Vi föreslår 
att förvaltningen tillsammans med Region Kalmar län arbetar fram ett tillägg till 
Borgholmsmodellen där en läkare som är specialist i allmänmedicin och/eller geriatrik 
enbart jobbar med äldre på våra omsorgsboenden. Hur många äldre det är rimligt att 
en läkare själv kan hantera, placering och liknande frågor ser vi borde kunna lösas i 
samråd mellan regionen och kommunens förvaltning.  
 
Med en ökad läkarnärvaro i omsorgen och som dessutom har mer tid till att fördjupa sig i 
våra äldres situation kommer läkaren ha bättre kännedom om våra omsorgstagares 
åkommor och mediciner. Detta skulle vara ett snabbare sätt att kunna öka den 
medicinska kvaliteten och minska belastningen för våra sjuksköterskor istället för att 
invänta en framtida eventuell ändring av Hälso- och sjukvårdslagen som tillåter 
kommunalt anställda läkare.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:  
  
Att                förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett 

tillägg i Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare.  

 
Borgholm, 2021-03-12 
  
Carl Malgerud (m)    Eddie Forsman 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-15 20   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 20 Dnr 2021/77 KS 
 
Anmälan - Motion (Carl Malgerud M) ”Inför omsorgsläkare i kommunen i 
samverkan med regionen” 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2021-03-12: 

att  förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett 
tillägg i Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 114   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 114 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anse motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63 föreslår att kommunfullmäktige besluta förklarar 
motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 

Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm. 

Kommunfullmäktige, 2020-10-19 § 164. 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Socialförvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 114   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Inom socialförvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med 
Everon och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna 
inom vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt 
slitage av utrustningen.  

Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 155   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 155 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63 föreslår att kommunfullmäktige besluta förklarar 
motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23  § 63. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 

Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm. 

Kommunfullmäktige, 2020-10-19 § 164. 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Socialförvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag. 

Inom socialförvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med 
Everon och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna 
inom vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt 
slitage av utrustningen.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 155   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 63   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 Dnr 2020/89 704 SN 
 
Motion  Per Lublin ÖP  Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  förklara motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  

Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  
Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funk-
tionsbeskrivning utifrån verksamhetens behov.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-23 2020/89 704 
   2021.258 

 
Handläggare 
Therese Åhlander 
Förvaltningssekreterare/enhetschef 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88095  therese.ahlander@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till Socialnämnden 
 

 
Svar på motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga 
och ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Förslag till beslut  
 
att  avslå motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges möj-
lighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen 
funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå till 
fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funktion, 
nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och fall. 
Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  
Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  
Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov.  

  
Therese Åhlander 
Verksamhetschef ÄO och HSV Förvaltningssekreterare/enhetschef 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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MOTION till kommunfullmäktige 
   
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar som det är 
tänkt och andra brister i funktion föreslår jag att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att 
överväga och ges möjlighet att införskaffa annan teknisk 
utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen funktioner och 
även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå 
till fler än för närvarande. 
  
Borgholm i oktober 2020
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-19 164   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 164 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Uppdra socialnämnden överväga och 
ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19 

att  kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygg-
hetslarmen funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och 
där larmet kan gå till fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
 ______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-29 92   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 92 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till 

angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommis-
sion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131 föreslog kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen tillsättande av lokal coronakommis-
sion med hänvisning till angiven bedömning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 

Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coro-
nakommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  

Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen be-
folkning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under 
pandemin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd 
för enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis 
anses ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-29 92   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara 
ganska litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. 
Om man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras 
nationellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten 
av landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besöks-
kommuner.  

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är 
folkbokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt försla-
get görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mör-
bylånga. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-08 131   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 131 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till 

angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommis-
sion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 

Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coro-
nakommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  

Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen be-
folkning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under 
pandemin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd 
för enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis 
anses ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara 
ganska litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. 
Om man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras 
nationellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten 
av landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besöks-
kommuner.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-08 131   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är 
folkbokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt försla-
get görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mör-
bylånga. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-06-01 2021/117 109 
     

 
Handläggare 
  
  

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-884 10   
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal corona-
kommission 

Förslag till beslut  
 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommission 
till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 
Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal corona-
kommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  
Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen befolk-
ning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under pan-
demin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd för 
enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis anses 
ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara gans-
ka litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. Om 
man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras natio-
nellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten av 
landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besökskom-
muner.  

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
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    2 (2)

Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är folk-
bokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt förslaget 
görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mörby-
långa. 

 

 
  
 
Jens Odevall   
Kommunchef   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Sun, 16 May 2021 16:52:25 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

MOTION till kommunfullmäktige om tillsättande av lokal coronakommission
  
Upplever inte att kommunledningen i vår kommun varit tillräckligt på tårna när det gäller 
att motverka spridningen av covidsmitta i vår kommun. Man har i allt för hög 
utsträckning gömt sig bakom Folkhälsomyndighetens rygg för att slippa ta till egna 
åtgärder.
  
Som framgår av namnet har denna myndighet dock sitt övergripande främsta fokus på 
folkhälsan -  vari bland annat ingår att det anses hälsosamt för svenska folket att kunna 
tillbringa sin semester här på Öland (vilket det säkert också kan vara). I första rummet 
ligger alltså inte fokus på smittskyddet, vilket medgavs av Folkhälsomyndighetens 
generaldirektör Johan Carlsson vid Sveriges Radios lördagsintervju med honom igår.
   
Detta har dom kommunala företrädare och andra missat som säger att ”vi följer bara 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer” och därmed menar att mer kan dom inte göra 
för att förebygga smittspridning.
  
Men kommunen har faktiskt ett ansvar att se till kommuninvånarnas bästa och dit hör att 
skydda sina invånare från smitta när pandemi råder och att se till sina egna invånares 
bästa i främsta rummet när det gäller hälsan. Och då kan man inte tillåta att vår kommun 
blir en tummelplats för allsköns semestrande turister från hela landet som påtagligt kan 
öka risken för smittspridning här. Då behöver man inte ha skolorna öppna för fysisk 
undervisning bara för att Folkhälsomyndigheten rekommenderar det och inte heller tillåta 
allt annat som denna myndighet rekommenderar att man tillåter.
  
I berörda kommunledningars ansvar ligger att se till hur smittbekämpningen bäst kan ske 
på lokal nivå, med lokala åtgärder som omgående kan sättas in när lokalt behov uppstår - 
och helst innan för att förebygga!
  
Jag föreslår därför att det snarast tillsätts en lokal Corona kommission, gärna i samarbete 
mellan båda kommunerna, med syfte att granska hur våra kommuner (alternativt specifikt 
vår egen kommun) har hanterat pandemin och bekämpat smittspridningen, vad man gjort 
bra, vad man kunde gjort bättre och i vad några av de kommunala företrädarna i något 
avseende agerat bristfälligt och/eller ansvarslöst samt att kommissionen ska avge rapport 
senast den 30/6 2022, d v s innan nästa val.
I kommissionen bör ingå smittskyddsexpertis, medicinsk expertis, rättslig expertis samt 
folkliga företrädare som inte innehar platser i ansvarig kommunstyrelse, 
utbildningsnämnd eller socialnämnd.
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Borgholm den 16 maj 2021
  
Per Lublin
folklig företrädare i kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 51   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommis-
sion 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-05-17: 

att det snarast tillsätts en lokal Corona kommission, gärna i samarbete mellan båda 
kommunerna, med syfte att granska hur våra kommuner (alternativt specifikt vår 
egen kommun) har hanterat pandemin och bekämpat smittspridningen, vad man  
gjort bra, vad man kunde gjort bättre och i vad några av de kommunala företrädar-
na i något avseende agerat bristfälligt och/eller ansvarslöst samt att kommissionen 
ska avge rapport senast den 30/6 2022, d v s innan nästa val. I kommissionen bör 
ingå smittskyddsexpertis, medicinsk expertis, rättslig expertis samt folkliga företrä-
dare som inte innehar platser i ansvarig kommunstyrelse, utbildningsnämnd eller 
socialnämnd. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 115 Dnr 2020/202 109 KS 
 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att 
bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166.  

att  kommunstyrelsen vidare föreslår att fullmäktige inom ett halvår får en redo-
visning från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet av 
äldrekonsulent, och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebe-
slut 2019-08-19 § 166. 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 64 beslutade att återföra motionen till kommunfull-
mäktige då det finns ett tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-
19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156 föreslår kommunstyrelsen att 
förslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare 
uppdrag till kommunstyrelsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156. 
Socialnämnden 2021-06-23 § 64. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig 
ensamhet hos äldre i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 175. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 166, i samband med behandlingen av 
slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”, att uppdra till Kom-
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

munstyrelsen att tillsätta ”en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa upp-
gifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor 
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa 
meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap genom samordning med för-
eningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksam-
het.”   

Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en tjänst 
som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i enlighet 
med motionens intention. 

För att driva frågan framåt har socialnämnden föreslagit att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens in-
nehåll och roll i den kommunala organisationen. 

Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänstens arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
beslut med följande tillägg: 

att kommunstyrelsen vidare föreslår att fullmäktige inom ett halvår får en redovisning 
från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet av äldrekonsulent, 
och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall Marwin Johanssons förslag till beslut.  

Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Marwin 
Johanssons tilläggsyrkande som huvudförslag. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 156   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 156 Dnr 2020/202 109 KS 
 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att 
bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut beslut 2019-08-19 § 166.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 64 beslutade att återföra motionen till kommunfull-
mäktige då det finns ett tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-
19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23 § 64. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig 
ensamhet hos äldre i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 175. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 166, i samband med behandlingen av 
slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”, att uppdra till Kom-
munstyrelsen att tillsätta ”en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa upp-
gifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor 
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa 
meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap genom samordning med för-
eningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksam-
het.”   
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 156   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en tjänst 
som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i enlighet 
med motionens intention. 

För att driva frågan framåt har socialnämnden föreslagit att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens in-
nehåll och roll i den kommunala organisationen. 

Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredningen 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 64 Dnr 2020/100 704 SN 
 
Motion – inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i 
Borgholms kommun.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
     som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Jo-
hansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 166/2019, i samband med behandlingen 
av slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg” att uppdra till 
Kommunstyrelsen att tillsätta ” en tjänst som äldrekonsulent med bland annat 
dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kom-
munala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; pla-
nera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social ge-
menskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; 
omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet.”   
Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en 
tjänst som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i 
enlighet med motionens intention.  
För att driva frågan framåt bör kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en dia-
log med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens innehåll och roll i den 
kommunala organisationen.  
Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kom-
mer att sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-04-23 2020/100 704 
   2021.260 

 
Handläggare 
Maria Svanborg 
Verksamhetschef ÄO/HSV 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till Socialnämnden 
 

 
Svar på motion; att inrätta en väntjänst. 

Förslag till beslut  
 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson (FÖL), 
Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 
inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Här ska beslutsunderlaget till beslutet in med dokumenttitel och datum och punkt. 

Bedömning 
I godkännande av slutrapporten, Sveriges bästa äldreomsorg punkt 9 är följande 
beslutat: 
att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
  Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
  taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
  duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
  genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
  världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
  kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet. 

Konsekvensanalys 
I denna ruta ska du som handläggare beskriva konsekvenserna av att fatta beslut en-
ligt förslaget och/eller av att inte fatta det förslagna beslutet. 

Om beslutet kräver finansiering ska här också konsekvenserna för berörd budgetpost 
beskrivas. 

Om konsekvenserna av att fatta beslut enligt förslaget och/eller av att inte fatta det 
förslagna beslutet på något vis kan komma att påverka barn ska en beskrivning av de 
konsekvenserna skrivas här. 
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    2 (2)

 
  
 
Chefens namn. Maria Svanborg 
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV 
 
Beslutet skickas till 
Här skriver du vilka instanser beslutet ska vidare till och vilka som ska delges beslu-
tet när det är fattat.
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MOTION – INRÄTTA EN VÄNTJÄNST FÖR ATT BRYTA OFRIVILLIG ENSAMHET 
HOS ÄLDRE I BORGHOLMS KOMMUN 

Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige. 
Coronapandemin har satt fokus på den stora andelen äldre som upplever 
ofrivillig ensamhet och isolering. Enligt SCB:s senaste mätning innan Corona 
pandemin uppgav var tredje person över 85 år att de kände sig ensamma och 
var sjätte var socialt isolerad. Forskning visar att ensamhet medför stora 
hälsorisker för hjärtinfarkt, stroke och demens. Hög grad av isolering leder till 
nästan 50 procents högre sannolikhet att dö i förtid.  

Borgholms kommun har en hög andel äldre och många känner ofrivillig 
ensamhet i sina hem både på landsbygden och i tätorterna. Det är inte alla som 
vill och kan engagera sig i olika föreningar eller komma ut från sitt hem.  

I flera kommuner så har man utvecklat en frivilligverksamhet med en tjänst 
som kallas för frivilligsamordnare. I äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg” som genomförts i Borgholms kommun ingår ett förslag om att 
inrätta en tjänst som äldrekonsulent. Denna tjänst kan kombineras med att 
också vara en frivilligsamordnare som ansvarar för en verksamhet för att bryta 
ensamhet hos äldre tillsammans med andra aktörer och frivilliga i kommunen. 
För att inte förväxlas med anhörigkonsulent föreslår vi att tjänsten byter namn 
till äldrelots som är ett vedertaget namn i flera andra kommuner. 

Det finns också behov av att ha någon oberoende att vända sig till när 
omsorgstagare och anhöriga vill framföra synpunkter eller klagomål och denna 
funktion borde också ingå i tjänsten. 

Att vara medmänniska och göra frivilliga insatser ger livet en meningsfullhet 
och glädje. Idag finns det flera föreningar och aktörer som redan är involverade 
i att bryta ensamheten hos äldre. Men det behövs också frivilliga som kan gå 
hem till de äldre i det ordinära boendet samt i det särskilda boendet och vara 
med att bryta deras ensamhet och otrygghet. Det viktigaste är för den enskilde 
att få samtala och göra aktiviteter utifrån var och ens önskemål. Trots att det är 
restriktioner under dessa Corona tider så finns det möjligheter att på olika sätt 
hålla kontakt.  

Denna frivilliga verksamhet / Väntjänst behöver en samordnare från 
kommunen för att den ska utvecklas och fungera i längden. 
Frivilligsamordnarens uppgift ska bli att vara spindeln i nätet mellan kommun-
kyrka-föreningar-privatpersoner.  I förlängningen kan en samordnad 
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frivilligverksamhet utökas med områden som psykisk ohälsa, ungdomar och 
invandrare. 

Därför yrkar vi att: 

 Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent 
(äldrelots) som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg”  

 I tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

 

 

Kristdemokraterna  Marwin Johansson  

                                         Annette Gren Johansson  

Framtid Öland               Torbjörn Johansson 

                                         Annette Hemlin 

Moderaterna                 Carl Malgerud 

                                          Marcel van Luijn 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-16 175   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 175 Dnr 2020/202 KS 
 
Anmälan: Motion - Väntjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att  Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

att  i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-16 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 84 Dnr 2021/72 104 KS 
 
Godkännande av redovisning av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2020 års 

partistöd och som styrkt att de är juridiska personer; Centerpartiet, Framtid 
Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemo-
kraterna, och Vänsterpartiet. 

att  lämna åt Ölandspartiet att inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med 
handlingar som styrker att partiet är en juridisk person. 

att  revidera styrdokument som reglerar partistöd så att organisationsnummer 
registrerat hos skatteverket ska redogöras för kommunen. 

att  revidera styrdokument som reglerar partistöd så att kontroll av att partier som 
söker partistöd är juridisk person ska genomföras minst en gång per man-
datperiod. 

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. 

Sedan 2021-05-01 har de partier som inte lämnade styrkande av att de är juridiska 
personer, Kristdemokraterna och Ölandspartiet, ombetts komplettera sin redovis-
ning i syfte att styrka sin organisations status.  

Kristdemokraterna och Ölandspartiet har lämnat organisationsnummer som inte 
gått att styrka hos Skatteverket. Partierna ombads då att på annat sätt styrka sin 
status som juridisk person. Detta kan göras genom att presentera något som styr-
ker att organisationen har en vald styrelse och stadgar.  

Kristdemokraterna har lämnat intyg på att de har en vald styrelse och presenterat 
sina stadgar. Ölandspartiet har inte inkommit med något som kan styrka att 
Ölandspartiet är en juridisk person. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-16 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Tilläggas ska att Sverigedemokraterna Borgholms organisationsnummer styrktes 
av Skatteverket i telefonsamtal med kommunsekreteraren 2021-05-06. 

2021-06-2021 inkom gruppledare för Ölandspartiet Per Lublin in med en skrivelse 
där har skriver att han intygar att Ölandspartiet är juridisk person med stadgar och 
utsedd styrelse. Ytterligare handlingar som styrker detta har inte lämnats till kom-
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 79.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 100. 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 
Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemokra-
terna. 
Protokollsutdrag från konstituerande styrelsesammanträde för Kristdemokraterna 
partiavdelning Öland 2021-06-11. 
Kristdemokraternas stadgar. 
Riktlinjer för utbetalning av partistöd. 
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Borgholms Modera-
terna, Vänsterpartiet i Borgholm och Borgholms Centerkrets, 2021-05-12. 
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Ölandspartiet, Krist-
demokrater Öland, Framtid Öland och Socialdemokraterna Norra Öland, 2021-05-
12. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av partistödet till 
de partier som redovisat 2020 års partistöd och som styrk att de är juridiska perso-
ner; Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokra-
terna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet samt att lämna åt Ölandspartiet att 
inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med handlingar som styrker att partiet 
är en juridisk person. 

Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med tillägget att revi-
dera styrdokument som reglerar partistöd så att organisationsnummer registrerat 
hos skatteverket ska redogöras för kommunen. 

Lars Ljung (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med Carl Malgerud tillägg 
med tillägget att revidera styrdokument som reglerar partistöd så att kontroll av att 
partier som söker partistöd är juridisk person ska genomföras minst en gång per 
mandatperiod. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag, varav två är tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-16 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla ordförandes förslag till beslut med Carl Malgerud och 
Lars Ljungs tillägg. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Ölandspartiet 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 16 Aug 2021 09:37:23 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 16 Aug 2021 09:46:12 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             Fwd: Anmälan av partibeteckning med logga i färg inför kommunfullmäktigeval 
2018

Hej Jonatan!
Tack för länk till mötet ikväll!
Som komplement till nyss per mail översända intyg från Ölandsbanken
översänder jag detta mail från 1917 där bilagan med protokollsutdrag tydliggör att tidigare Nya 
Ölandspartiet och Ölandspartiet är samma juridiska person.
Hälsningar
Per

---------- Forwarded message ---------
Från: Per Lublin <per.lublin@gmail.com>
Date: fre 10 nov. 2017 kl 23:48
Subject: Anmälan av partibeteckning med logga i färg inför kommunfullmäktigeval 2018
To: David Holm <david.holm@val.se>

Till Valmyndigheten
  
Hej!
   
På uppdrag av Ölandspartiet, som fram till tidigare idag har hetat "nya Ölandspartiet", ber jag att 
få anmäla att partiet avser att vid valet till kommunfullmäktige i Borgholms kommun nästa år och 
framöver använda sig av partibeteckningen Ölandspartiet, vari ska ingå en logga i färg enligt 
bifogade filer. Bifogar även partiets omedelbart justerade beslut från idag.
  
Med vänlig hälsning den 10/11 2017

Per Lublin

 

1
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Protokoll på omedelbart justerade beslut i styrelsen för Ölandspartiet  
(fram till nu nya Ölandspartiet) den 10/11 2017: 
   
§ 3 Efter en tids övervägande med flera önskemål om att ta bort prefixet 

”nya” från partiets namn beslutades slutgiltigt att partiet från och med nu 
ska heta Ölandspartiet och inget annat samt att partiet ska använda sig 
av partibeteckningen Ölandspartiet vid nästa års val till 
kommunfullmäktige kombinerad med en logga i färg föreställande en 
blomma (ölandssolvända) inom en grön ring. 

 
§ 4 Beslutades att Per Lublin ska fortsätta att vara partiets behörige 

företrädare vid alla kontakter med valmyndigheterna samt uppdrogs åt 
honom att skyndsamt anmäla besluten under föregående paragraf till 
valmyndigheten i Stockholm. 

 
§ 5 Beslutades att paragraferna 3, 4 och 5 ska vara omedelbart justerade. 
 
 
Ovanstående justerat: 
      

Per Lublin 
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From:                                 skatteverket@skatteverket.se
Sent:                                  Wed, 12 May 2021 09:06:42 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             SV: Privat-Starta, ändra och avsluta företag ID:21MBSKV285339

Hej

De två översta numren du angav finns inte registrerade hos Skatteverket. Det ser ut som att 
numren kan vara sådan fiktiva nummer som bankerna tidigare har tilldelat, för att föreningar ska 
kunna registreras i deras system och utföra bankärenden. Vid sökning på namnen finns det heller 
inga träffar i vårt system. Detta innebär egentligen endast att man inte har valt att registrera 
föreningen i Skatteverkets register och ansökt om ett organisationsnummer. Föreningarna kan 
även utan registrering ha bildat en juridisk person i form av en ideell förening.

Däremot finns den sista två registrerade hos Skatteverket enligt nedanstående.

802476-9229 Framtid Öland
802446-4805 Socialdemokraterna norra Öland arbetarekommun

Med vänlig hälsning

Pia Enarsson
Skattehandläggare

Skatteverket
Telefon: 010-5723167

Twitter: @Skatteverket
www.skatteverket.se

Från: jonatan.wassberg@borgholm.se
Skickat: 2021-05-05 13:17:34
Till: webbtillsu@skatteverket.se
Ämne: Privat-Starta, ändra och avsluta företag
------- 
Namn: Jonatan Wassberg 
E-postadress: jonatan.wassberg@borgholm.se 
Telefonnummer: 048588354 
Person/Organisationsnummer: 
Meddelande: Hej, som anställd vid Borgholms kommun vill jag verifiera att partier i kommunen 
som visar upp organisationsnummer faktiskt är registrerade. Därför undrar jag om det finns en 

Organisation med organisationsnummer 012551-7383 som heter Ölandspartiet eller liknande, 
Organisation med organisationsnummer 06642331-5305 som heter Kristdemokraterna Öland 
eller liknande, 
Organisation med organisationsnummer 802476-9229 som heter Framtid Öland eller liknande, 
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samt 
Organisation med organisationsnummer 802446-4805 som heter Socialdemokraterna Norra 
Öland eller liknande. 

Vad gäller de två första är jag medveten om att numren är avvikande och om dessa inte stämmer 
överens med organisationen som angetts så undrar jag om jag kan få hjälp med att lista ut om det 
kan vara så att personerna som angivit dessa har gjort något specifikt fel. 

För referens, se skatteverket ärende FL202100708142 och FL202100441887. 
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
ID:21MBSKV285339 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Fri, 30 Apr 2021 12:19:21 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             Re:

Här är det:
012551-7383
Hälsningar
Per

fredag 30 april 2021 skrev Jonatan Wassberg <Jonatan.Wassberg@borgholm.se>:

Tack Per, 

 

Skulle du kunna skicka partiets organisationsnummer till mig? 

 

Vänligen,

 

Jonatan Wassberg

Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen 

 

Borgholms kommun

Tel Servicecenter: 0485-88 000

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholms kommun

Besöksadress: Östra kyrkogatan 10, Borgholm

jonatan.wassberg@borgholm.se www.borgholm.se
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Från: Per Lublin [mailto:per.lublin@gmail.com] 
Skickat: den 30 april 2021 11:16
Till: Borgholms Kommun; Jonatan Wassberg
Kopia: Per Lublin
Ämne: 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 119   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 119 Dnr 2021/140 432 KS 
 
Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens 

flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för 
vattentjänster (dricksvatten och spillvatten).  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i VA-di-
striktet Högsrum. 

Det som föreslås är att skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt 
verksamhetsområde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera fas-
tigheterna enligt bifogad fastighetslista. 

I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av försla-
get, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-beteckningar, 
vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås 
omfattas av. 

Av beslutet i miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165 framgår att kommun-
fullmäktige föreslås besluta att området från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verk-
samhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160 föreslår kommunstyrelse förslå 
kommunfullmäktige att området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena 
Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhets-
område för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165. 
Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden om nytt verksamhetsområde för 
vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 
Underlag till nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 

Bedömning 
Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums natur-
reservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 obebyggda). 
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Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. I vissa delar 
av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, medan det saknas i övriga de-
lar av planerade utbyggnadsområdet. Kommunalt avlopp saknas. 

Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetsproblem. Om-
rådet har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. Området har 
närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vattenskyddsområdet i Rälla. I 
Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora ytvattenproblem som följd. På 
vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan av alvarskaraktär. Risken för negativ 
påverkan, från enskilda avloppslösningar som följd, bedöms som stor. 

Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda avloppens 
status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl kommer området att 
anslutas till kommunalt VA. 

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som 
ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Tillväxtenheten föreslår därför en 
utökning av verksamhetsområde inom VA-distriktet Högsrum. 

Konsekvensanalys 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster. 

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
samhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.” 

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 

I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Borgholms Energi för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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Borgholms kommun MBN-2021-594 2021-06-04 

 

 
Information inför beslut om utökat verksamhetsområde för 
vattentjänster i Högsrum 

  

Området ingår i det geografiska område som omfattas av va-distriktet Högsrum. 

 

Nuvarande vattentjänst 

Idag finns ett befintligt verksamhetsområde för vattentjänsten dricksvatten i Högsrums by. För 
att möjliggöra påkoppling av området kommer ny spillvatten- och dricksvattenledning dras från 
Rönnerum. Således finns ett behov av kommunala vattentjänster. 

Föreslagen utökning 

Det som föreslås är att utöka verksamhetsområdet med följande vattentjänster: 

 Vatten för normal hushållsanvändning (V)  

 Spillvatten för normal hushållsanvändning (S)  

Handlingar som beslutet fattas på 

 Översiktskarta över det geografiska område som omfattas av förslaget. 
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 2 (4) 

 

 

 Lista med fastighetsbeteckning, om hela eller del av fastigheten ingår, vilken vatten-
tjänst som fastigheten omfattas av samt vilket va-distrikt fastigheten tillhör. 

 

Karta över berörda fastigheter samt föreslagen utvidgning av 
verksamhetsområdet: 

 

 

 Föreslaget verksamhetsområde för vatten (V) och spillvattenavlopp (S) 

 

 Befintligt verksamhetsområde för vatten (V), och föreslaget verksamhetsom-
råde för spillvattenavlopp (S)  
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Lista på bebyggda fastigheter som ingår i detta beslut (från väster): 
 

FASTIGHETSBETECKNING  DEL SOM IN-
GÅR I VO 

VATTEN-TJÄNST VA-DISTRIKT 

  V S Df Dg  

Högsrum 20:2 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:9 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:6 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:3 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:27 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:35 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:2   V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:3 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:39 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:40 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:6 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:7 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:8 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:7 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:6 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:4 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:18 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:2 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:3 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:36 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:26 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:4 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:11 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:17 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:18 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:30 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:24 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:33 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:41 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:19 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 3:17 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 3:18 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:1 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:2 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:1 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:11 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:12 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrums kyrka 1:1 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:14 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 16:1 
 

V S   HÖGSRUM 
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Högsrum 4:16 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 15:2 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 14:1 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:10 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 17:1 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:9 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:12 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:5 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:4 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:8 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:32 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:62 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:5 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:2 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:10 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:1 del av V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:3 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:4 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:5 
 

V S   HÖGSRUM 

Lindersborg 1:1 del av V S   HÖGSRUM 

Nedra Bägby 3:8 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:14 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:33 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:46 
 

V S   HÖGSRUM 

Odens flisor 1:1 del av V S   HÖGSRUM 
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Protokoll 
2021-09-01

sid 1 (5)
203-8275-2021

Kalmarsunds överförmyndarnämnd
overformyndarverksamheten@kalmar.se  

POSTADRESS:

581 86 LINKÖPING
BESÖKSADRESS:

Östgötagatan 3
TELEFON:

010-223 50 00
TELEFAX:

013-10 13 81
E-POST:

ostergotland@lansstyrelsen.se
WEBBPLATS:

www.lansstyrelsen.se/ostergotland
ORGANISATIONSNUMMER:

202100-2270

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen 
(1995:379) av Kalmarsunds överförmyndarnämnd 
för Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner
Länsstyrelsen företog den 7 juni 2021 inspektion av den gemensamma överförmyndar-
nämnden för Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner (nämnden). Med anledning av 
pågående pandemi (Covid-19) genomfördes inspektionen genom att ett digitalt möte hölls via 
Skype. På kansliet i Kalmar närvarade nämndens ordförande Anette Lingmerth, nämndens 
vice ordförande Annika Olsson, nämndens andre vice ordförande Jörgen Jannerstrand, 
tillförordnad överförmyndarchef Maria Betelid, handläggarna Nina Andersson, Linda 
Hultenius och Jessica Örtendahl. Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Daniel Göransson 
och Linnea Hjorter.

Underlag för inspektionen var den verksamhetsredogörelse som sänts in till Länsstyrelsen, 
protokoll från föregående inspektion samt den stickprovsgranskning som genomförts i 
anslutning till inspektionsmötet.

Utöver de uppgifter som framgår av verksamhetsredogörelsen (se bilaga) behandlades 
nedanstående frågor särskilt.

Redogörelse för verksamheten
Arbetsbelastningen har varit påfrestande sedan föregående inspektion. Två handläggare är 
tjänstlediga och arbetsläget har utmanats av pandemin. Det har bland annat varit svårare att 
rekrytera nya ställföreträdare. Nämnden hoppas att det ska gå bättre att rekrytera nya 
ställföreträdare till hösten. Pandemisituationen och den lägre bemanningen har framförallt 
påverkat vårens arbete då det är mycket att göra med bland annat granskning av årsräkningar. 
Kansliet har lagt fokus på det som går att göra, och har klarat sina mål att inget ärende ska bli 
äldre än sex månader. Till exempel har vissa frågor hanterats med hjälp av videosamtal istället 
för fysiska besök. När besöken fick begränsas utökade kansliet istället telefontiderna. 

Vid tidpunkten för inspektionen var 94 procent av årsräkningarna granskade, men 
arbetsbelastningen har varit hög och medarbetare har fått kämpa under våren för att uppnå 
resultatet. Av de fyra ärenden som vid tidpunkten för ifyllande av verksamhetsredogörelsen var 
aktuella för eventuella vitesförelägganden var det två förelägganden som skickades ut. Den ena 
ställföreträdaren inkom strax därefter med årsräkningen. I det andra ärendet hade vid mötet 
ännu ingen årsräkning inkommit. Nämnden har vid granskningen av 2021 års årsräkningar 
gjort två anmärkningar. 
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Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av 16 akter (63, 115, 417, 1836, 
2033, 2041, 2297, 2390, 2633, 3040, 3280, 3778, 3893, 4114, 4528 och 4538) Granskningen 
har i huvudsak avsett de två senaste åren. Länsstyrelserna har en gemensam nationell 
tillsynsinriktning. Länsstyrelsen har särskilt granskat nio (292, 401, 2312, 3238, 3606, 4192, 
4352, 4529 och 4593) utifrån tillsynsinriktningen. 

Enligt tillsynsinriktningen för år 2021 ska Länsstyrelsen kontrollera att överförmyndarens 
granskning av redovisningshandlingar genomförts på ett korrekt vis, och därvid särskilt 
kontrollera överförmyndarens åtgärder vid sammanblandning av huvudmannens medel. 
Länsstyrelsen ska även kontrollera överförmyndarens hantering av förmynderskapsärenden 
och ställföreträdarskap för underåriga, och överförmyndarens handläggning och tillsyn i 
ställföreträdarskap i de fall huvudmannen är delägare i ett dödsbo.

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter och 
konstateranden.

Länsstyrelsen konstaterar att det i flertalet akter (till exempel 3040) finns handlingar så som 
årsräkningar, som är signerade av en handläggare men där det saknas ett namnförtydligande. I 
vissa fall kan namnet på handläggaren utläsas och i vissa fall inte. Länsstyrelsen konstaterar att 
det kan vara lämpligt att till en signatur ha ett namnförtydligande. 

Akt 292 – ensamkommande barn
God man förordnades genom beslut den 23 november 2015. God man entledigades 2019 och 
ny god man förordnades den 15 augusti 2019. Den 23 september 2019 tog nämnden beslut om 
befrielse från att lämna in årsräkning för god man. Därefter hände inget förrän det av 
tjänsteanteckning den 20 maj 2021 framgår att handläggare varit i kontakt med god man. Av 
tjänsteanteckningen framgår att det vid genomgång av akten framkommit att god man inte 
inkommit med redogörelse för sitt uppdrag för perioden augusti 2019 till mars 2021. God man 
framför att han inte haft för avsikt att ta ut något arvode då uppdraget inte inneburit så mycket 
arbete för honom. Handläggaren förklarar att nämnden behöver få in en redogörelse även om 
god man inte begär in arvode.

Länsstyrelsen konstaterar att nämnden ska tillse att god man fullgör sitt uppdrag, och för 
ändamålet tillse att redovisningshandlingar inkommer. Nämnden uppger vid mötet att det inte 
funnits bevakningslistor för den här typen av ärenden. De flesta hör av sig eftersom de vill ha 
arvode. Behovet av en särskild bevakningslista har därför inte funnits. Länsstyrelsen 
uppmanar nämnden att se över hur en bevakning i liknande situationer kan ske. 

Akt 417 – förvaltarskap
Av handlingarna framgår att underlag avseende omprövning av förvaltarskapet inkom från 
ställföreträdaren den 27 februari 2019. Ett ställningstagande togs av nämnden först den 10 juli 
2019. Länsstyrelsen konstaterar att det inte bör gå alltför lång tid från det att underlag 
inkommer till dess att omprövning sker. Detta för att motverka att beslutet baseras på ett 
inaktuellt underlag. Vid mötet framför nämnden att nya rutiner avseende detta införts och att 
om omprövning nu sker på hösten. Underlag inhämtas separat i anslutning till prövningen. 
Länsstyrelsen konstaterar att nämnden även redogjort för detta i den inlämnade 
verksamhetsredogörelsen. 
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Akt 2033 – förvaltarskap
I akten finns flertalet handlingar som inte är diarieförda, bland annat protokoll från 
tingsrätten samt ansökan om förvaltarskap. Länsstyrelsen upplyser om att det framgår av 5 
kap. 1 § första stycket offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) att allmänna handlingar ska 
registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat 
följer av andra-fjärde styckena. Av 17 § första stycket förmynderskapsförordningen (1995:379) 
framgår att samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som avser ett visst 
förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap ska bevaras och sammanföras till en akt. 
Handlingar som, enligt nämndens bedömning, inte ska registreras och tillföras akten bör 
således förvaras på annat sätt. 

Länsstyrelsen konstaterar att nämnden snarast ska tillse att handlingarna blir diarieförda, 
vilket även informerades om på inspektionsmötet. Med anledning av att handlingarna inte 
varit diarieförda riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden. 

Akt 3040 – förvaltarskap 
Länsstyrelsen konstaterar att huvudmannens tillgångar ökat de senaste åren och att det av 
akten inte framgår om det finns något överförmyndarspärrat konto. Av årsräkning inkommen 
den 13 februari 2019 framgår att ingående saldo var cirka 33 000 kronor och utgående cirka 
41 000 kronor. Av årsräkning inkommen den 11 feb 2020 framgår att utgående saldo år 2019 
var cirka 52 000 kronor, varav cirka 49 000 kronor på ett av kontona. Av årsräkning 
inkommen den 33 februari 2021 framgår att utgående saldo 2020 var cirka 58 000 kronor, 
varav cirka 55 000 kronor var placerade på ett konto. Länsstyrelsen uppmanar därför 
nämnden att kontrollera huruvida kontot är spärrat, och vid behov vidta erforderliga åtgärder. 

Akt 3238 - förmynderskap 
Av tjänsteanteckning den 12 september 2019 framgår följande. Efter genomgång av 
kontoutdragen tas beslut i samråd med enhetschef att endast det överförmyndarspärrade 
kontot ska omfattas av redovisningen. De poster som avser andra konton tas bort i 
årsräkningen och ett granskningsbrev skickas till förmyndaren om detta. Länsstyrelsen 
konstaterar vidare att det av årsräkning inkommen den 10 april 2019 framgår att redovisning 
avser endast överförmyndarspärrat konto, och att de poster som avser andra konton därför 
strukits och inkomstskatt korrigerats. 

Länsstyrelsen kan av akten inte utläsa skälen till att endast det överförmyndarspärrade kontot 
ska redovisas. Vi mötet kan nämnden inte svara på anledningen till detta då den aktuella 
enhetschefen inte arbetar kvar. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att kontrollera 
ställningstagandet och återrapportera till Länsstyrelsen. 

Akt 3606 – förmyndarskap 
I akten finns en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Av en komplettering 
upprättad av överförmyndaren framgår att ansökan behövt innehålla en underskrift från 
huvudmannen. Länsstyrelsen konstaterar att det endast finns en ansökan i akten och att den är 
undertecknad av huvudmannen. Omständigheterna tyder på att ansökan lämnat myndigheten 
med anledning av den komplettering som behövdes. Länsstyrelsen konstaterar att en 
myndighet aldrig får lämna ifrån sig originalet av en allmän handling. I det fall handlingar i 
efterhand kompletteras på plats, genom exempelvis en underskrift, kan överförmyndaren 
lämpligtvis komplettera akten med en tjänsteanteckning om de åtgärder som vidtagits. Med 
anledning av nämndens agerande riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.
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Akt 4528 – förvaltarskap
Länsstyrelsen konstaterar att det i ett fall inte redovisats kvitto eller annan verifikation för 
inköp efter beviljad ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto (dnr 10). 
Länsstyrelsen noterar dock att transaktionsinformation finns för andra inköp med medel från 
överförmyndarspärrat konto. Länsstyrelsen framhåller att överförmyndaren enligt 16 kap. 1 § 
andra stycket föräldrabalken särskilt ska se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning 
används för hans eller hennes nytta. Länsstyrelsen informerar därför om vikten att begära in 
kvitton eller annan verifikation. Det kan annars gå väldigt lång tid innan ett eventuellt fel 
uppmärksammas. Det är viktigt att säkerställa att pengar som en ställföreträdare får tillstånd 
att ta ut från ett överförmyndarspärrat konto används till det ändamål som överförmyndaren 
godkänt uttaget för. 

Akt 4593 - godmanskap enligt 11 kap. 3 § FB
Av akten framgår att dödsboets tillgångar redovisats och inte huvudmannens. Vid mötet 
framför nämnden att akten lagts upp efter föregående inspektion. Vid den inspektionen 
framkom att en akt varit registrerad på dödsboet och att det av akten framgick att det fanns tre 
bortavarande arvingar. Därefter har nämnden valt att lägga upp nya akter för de bortavarande. 
Länsstyrelsen konstaterar vid nu förevarande inspektion att det kan vara lämpligt att skriva en 
tjänsteanteckning i respektive ärende av vilken denna bakgrund framgår, och att nämnden har 
uppmärksammat den felaktiga registreringen. 

Akt 4529 – godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB
Av registerutdrag den 26 februari 2021 angående god man framgår att entledigande gäller från 
och med den 27 februari 2021. Länsstyrelsen konstaterar att det inte finns någon annan 
beslutshandling i akten. Vid mötet framgår att något särskilt beslut inte tagits utöver 
registerutdraget. Länsstyrelsen konstaterar att registerutdraget i och för sig kan anses uppfylla 
de krav som ställs på utformning av beslut, men anser dock att när nämnden förordnar eller 
entledigar en ställföreträdare bör detta ske i en särskild handling benämnd ”Beslut”.

Återrapportering
Nämnden ska 30 september 2021 redovisa till Länsstyrelsen

- vad som framkommit vid kontroll av ställningstagande avseende akt 3238 och eventuella 
åtgärder.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Linnea Hjorter med länsjurist Daniel Göransson som 
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd . 

Bilagor
Verksamhetsredogörelse inkommen till Länsstyrelsen den 12 maj 2021.
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Kopia till
Borgholms kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisor, 
kommun@borgholm.se

Kalmar kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisor, kommun@kalmar.se

Mörbylånga kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisor, 
kommun@morbylanga.se

JOkansli1@jo.se
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POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: WWW:

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland

Rättsenheten

2021

Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden i: Borgholm, Kalmar, Mörbylånga

Ifylld av (namn, befattning): Maria Betelid, överförmyndarchef
Datum: 2021-05-11

Instruktioner:

Klicka på gul list högst upp i dokumentet ”Aktivera redigering”. Spara sedan dokumentet 
som Word-fil med filnamn ”Årsredogörelse (kommun)”. Fyll i dokumentet på skärmen. 
Spara igen och skicka e-postmeddelande med filen som bilaga till länsstyrelsen – 
ostergotland@lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen emotser en gemensam redogörelse i de fall det är fråga om flera 
överförmyndare med ett gemensamt kansli. Det ska dock tydligt anges om det föreligger 
några skillnader mellan överförmyndarna, och i sådana fall vilka.

1. Överförmyndarens organisation

a. Vilket är det totala antalet årsarbetskrafter och hur ser fördelningen ut? 

7,0 vara 5,0 i tjänst. Chefsuppdraget är på 0,5 åa och ingår i totalsiffran

b. Är resurserna tillräckliga?

Nej, inte i dagsläget.   Flera personer tjänstlediga 

c. Har överförmyndaren/ersättaren/nämnden/handläggare deltagit i någon 
kompetensutveckling (exempelvis länsträffar, FSÖ, eller liknande nätverk) sedan 
Länsstyrelsens senaste inspektion? Ange för respektive aktivitet vem/vilka som deltagit.

Samtliga medarbetare har deltagit i SKR:s granskningsutbildning i januari 
2021 (via länk). Samtliga medarbetare tog del av SKR:s genomgång av 
ställföreträdarutredningen via länk den 7 maj 2021

Chef har deltagit i länsträff  (i miniformat pga pandemi)

d. Hur ser överförmyndarkansliets öppettider ut? Finns särskilda telefontider eller 
besökstider?
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Måndag, onsdag-fredag kl. 08:00-10:00 för besök, tisdag 13-15 för besök  Övrig 
tid bokas med handläggare  Telefontid varje vardag kl. 10:30 till 11:30

2. Rutiner för diarieföring/aktförvaring 

a. Hur förvaras akterna?

I särskilda brandsäkra aktskåp med lås 

b. Vem öppnar inkommande post och hur ofta stämplas den?

Alla handläggare har var sin postdag. Inkommande post stämplas och 
diarieförs morgon, f-m och e-m varje dag

c. Hur sker registrering av allmänna handlingar som hör till ett ärende respektive handlingar 
som inte hör till ett ärende? När sker registrering? Används digitalt diarieföringssystem? Om 
ja, vilka?

Allmän handling diarieförs i Wärna i samband med postöppnandet.
Tillhör handlingen en specifik akt så diarieförs den i aktens dagboksblad.
Är det en handling som inte tillhör något ärende så diarieförs den i Wärnas 
noll-akt

d. När och hur dokumenteras besök och telefonsamtal?

När samtal eller besök har relevans för handläggning av specifikt ärende så 
dokumenteras besöket eller samtalet med en tjänsteanteckning i Wärna

e. Hur hanteras e-post?

E-post som har relevans för specifikt ärende diarieförs i Wärna, se svar fråga 
2 C. Är det en allmän fråga i e-posten diarieförs den inte.

f. Vilket system/vilka rutiner används för bevakning av att handlingar kommer in i tid? 
Fungerar detta?

Bevakning läggs i verksamhetsstödet Wärna och det fungerar bra
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3. Handläggningsrutiner

a. Lämnas ansökningar i ärenden som ska beslutas av tingsrätt vidare direkt till domstolen 
eller utreds de av överförmyndaren? Om ansökningar utreds av överförmyndaren, hur lång tid 
tar det innan de skickas vidare till tingsrätten? 

Ansökningar lämnas över till tingsrätten

b. Hur hanteras anmälningar om behov av ställföreträdarskap som inkommer till 
överförmyndaren? Vad är normal handläggningstid för en sådan anmälan? (Beräknat från det 
anmälan inkom till dess att den skickats vidare till tingsrätt eller avskrivits) 

Kontakt tas med huvudman och oftast med anhöriga. Även 
Omsorgsförvaltningen eller Socialförvaltningen kontaktas om de är aktuella i 
ärendet och har relevant information. Handläggare informerar tilltänkt god 
man om uppdraget och denne träffar sedan huvudmannen för att tillsammans 
skriva under åtagandeblankett om de blir överens.
En gång per vecka är det ärendemöte där nya ärenden fördelas ut till handläggarna. 
Handläggningstiden är allt från 1 vecka till 6 månader för färdig ansökan till tingsrätten 
eller avskrivningsbeslut. Läkarintyg begärs om det inte bifogats till anmälan och i vissa 
fall begärs även social utredning

c. Hur hanteras klagomål mot ställföreträdare som inkommer till överförmyndaren?

Om det är möjligt ber vi vederbörande inkomma med sina synpunkter skriftligt. Sedan 
skickas klagomålet (synpunkterna) till ställföreträdaren för yttrande. När ÖFV tagit del av 
båda parters synpunkter och gjort ett ställningstagande så kommuniceras det till den som 
framfört klagomålet och berörd ställföreträdare.

d. Finns överklagandehänvisningar i besluten (t.ex. arvodesbesluten)?

Ja

4. Ställföreträdare 

a. Har några särskilda ärendetyper ökat eller minskat särskilt sedan Länsstyrelsens senaste 
inspektion?

Ärenden avseende godmanskap har ökat under början av året

b. Är det lätt/svårt att rekrytera nya ställföreträdare? Hur sker rekryteringen?
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Just nu är det svårt pga de restriktioner som föreligger under pandemin.
Rekrytering har tidigare skett bland annat via annons i sociala medier, insändare i 
dagspress från nämnden. Även befintliga ställföreträdare ombeds att fråga vänner och 
bekanta om intresse finns

c. Vilken prövning av en ställföreträdares lämplighet görs? Omprövas ställföreträdares 
lämplighet? Om ja, hur ofta?

Kontroll mot Polis, Kronofogden och Socialens register. 

Nya kontroller sker vartannat år på befintliga ställföreträdare

d. Hålls det några utbildningar för nya och/eller befintliga ställföreträdare? Om ja, ange vilka 
utbildningar. Finns det någon godmansförening eller liknande nätverk för ställföreträdare?

Nya ställföreträdare får ett introduktionssamtal med grundläggande 
utbildning. De får även genomgång i nämndens digitala system E-wärna där 
man kan sköta sin redovisning digitalt. 
Två gånger per år bjuds Jan Wallgren in till länet och håller en översiktlig grundkurs 
under en heldag.
Varje år i januari erbjuds en redovisningsutbildning vid flera tillfällen inför 
inlämning av årsräkning.
I normala tider har ÖFV även en inspirationskväll varje höst där 
ställföreträdarna bjuds in till en föreläsning med aktuellt tema.
Denna föreläsning brukar arrangeras tillsammans med Godmansföreningen i 
Kalmar.

e. Hur många uppdrag har den ställföreträdare som i dagsläget har flest uppdrag inom 
kommunen/kommunerna som omfattas av överförmyndarens/överförmyndarnämndens 
tillsyn?
Hur görs avvägningen av hur många uppdrag som är lämpligt? 

18 stycken
Nämnden har i oktober 2021 tagit beslut om att 10 ska vara maxantal ärenden per 
ställföreträdare, men att upp till 12 ärenden ska vara möjligt om ställföreträdaren sköter sig 
exemplariskt. Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån kompetens, disponibel tid och 
tidigare erfarenheter av ställföreträdaren.

f. Har ni kännedom om ställföreträdare har uppdrag i andra kommuner som inte omfattas av 
överförmyndarens/överförmyndarnämndens tillsyn? Om en ställföreträdare har uppdrag i 
flera kommuner, hur görs avvägningen av hur många uppdrag som är lämpligt? 
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Nej, ingen kännedom då nationellt register över ställföreträdare saknas

g. Hur många uppdrag tillåts totalt per god man/förvaltare? Hur många uppdrag har en 
ställföreträdare vanligtvis?

10 stycken är huvudregeln, 12 stycken i särskilda fall
Vanligtvis har en ställföreträdare 1-2 uppdrag

h. Har någon ställföreträdare entledigats med anledning av att denne inte skött sitt uppdrag, 
sedan Länsstyrelsens senaste inspektion? Om ja, ange anledningen.

Nej 

i. Har någon ställföreträdare polisanmälts sedan Länsstyrelsens senaste inspektion? Om ja, 
ange anledningen.

Nej

j. Hur ofta omprövas förvaltarskapen? Vilka rutiner finns för uppföljning/bevakning av att 
detta sker? 

Förvaltarskap omprövas årligen. I år kommer vi att göra omprövningarna separat i höst, 
istället för i samband med granskningen på våren. En separat blankett avseende 
omprövning skickas ut till förvaltaren som denne fyller i och returnerar.

5. Årsräkningar och sluträkningar 

a. Hur stor del av årsräkningarna kom in till den 1 mars 2021? Hur stor del av de som inte 
inkom till den 1 mars beviljades anstånd?

Till den 1 mars hade 81 procent av årsräkningarna inkommit.
Ca 7 procent av de som inte inkommit i tid hade anstånd.

b. Hur många påminnelser och hur många vitesförelägganden om årsräkningar har skickats 
ut? När skickas påminnelser och eventuella vitesförelägganden ut?

63 st påminnelse 1, utskickad 15 mars
24 st påminnelse 2, utskickad 29 mars
Nämndsammanträde äger rum 20 maj och för närvarande är det 4 st ärenden som ska 
upp för vitesföreläggande
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c. När blev den senaste granskningen av årsräkningarna klar? När var majoriteten av 
årsräkningarna färdiggranskade?

84 procent av årsräkningarna var färdiggranskade den 10 maj 2021

d. Hur många anmärkningar har gjorts vid senaste granskningen av årsräkningarna? Vilka 
åtgärder har vidtagits med anledning av anmärkningarna? 

Ingen årsräkning hittills i år har granskats med anmärkning

e. Skickas beslut om arvode till huvudmannen? Om nej, varför inte?

Ja

6. Rutiner vid försäljning och medelsförvaltning 

a. Hur ser rutinerna ut gällande försäljning av fastigheter/bostadsrätter?

Ställföreträdaren ska inkomma med en ansökan om samtycke, köpekontrakt och underlag 
från mäklare samt budlista. Utredning sker om samtycke från huvudman kan inhämtas. 
Ställföreträdare eller ÖFV begär yttrande från anhöriga. Vid behov begär ÖFV att värdering 
ska göras av två av varandra oberoende mäklare. ÖFV skriver beslut om samtycke eller avslag 
(avslag beslutas av nämnd)

b. Hur ser rutinen ut för godkännande vid medelsplacering? 

Ansökan om uttagstillstånd inkommer och hanteras vid placering i fonder. Aktieplacering 
kräver samtycke från ÖFV. ÖFV lämnar inga råd, men ser över att avkastningen är skälig.

c. Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras att konton har överförmyndarspärr?

I samband med att förteckning granskas och vid årlig granskning av årsräkning. Bevis om 
spärr ska framgå av underlagen som ställföreträdaren bilagerar

d. Krävs kvitton vid uttag från överförmyndarspärrat konto? Om nej, ange anledningen. 

Ja, vid uttag över 5000 kr, men dock inte om det avser levnadsomkostnader som redovisas på 
kommande årsräkning. Är det uttag av förmyndare begärs kvitto oavsett storlek på uttaget.
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e. Hur mycket pengar får finnas på transaktionskonton?
Ett halvt prisbasbelopp

f. Hur ser rutinen gällande utbetalning av försäkringsmedel till omyndiga ut?

När handling inkommer som visar att utbetalning av försäkringsmedel skett till 
omyndig läggs ett nytt ärende upp. Finns det ett ärende upplagt diarieförs 
handlingen i det ärendet. Vid uttag av försäkringsmedel används rutinerna för 
ansökan om uttagstillstånd.
I samband med att det nya ärendet läggs upp skickas ett informationsblad ut till 
förmyndaren/na om vad som gäller när en  utbetalning skett till omyndig. 

Överstiger barnets tillgångar 8 prisbasbelopp skickas förteckning ut till förmyndarna.

7. Ensamkommande barn

a. Bereds barnet möjlighet att yttra sig över föreslagen god man?

Ja, de skriver på godkännandehandling innan god man förordnas

b. Informerar överförmyndaren barnet, boendet och eventuellt offentligt biträde omedelbart 
efter förordnandet om vem som har förordnats som god man? 

Ja, offentligt biträde meddelas så snart förordnandet är klart

c. Underrättar överförmyndaren socialnämnden om att förutsättningar föreligger för att 
ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare när ett barn erhåller permanent 
uppehållstillstånd? Dokumenteras detta? 

Ja, det skickas ett brev som även bilageras i akt

8. Övrigt 

a. Har det sedan Länsstyrelsens senaste inspektion skett något i övrigt som Länsstyrelsen, i 
egenskap av tillsynsmyndighet, bör känna till, t.ex. planerade organisationsförändringar 
m.m.?
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