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§ 206 Dnr 2019/117 212 KS 
 
Översiktsplan för Borgholms kommun - Prioriteringar och utvecklings-
strategi 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten vill presentera det förslag till utvecklingsstrategi som är framtaget 
och som är tänkt att utgöra det inledande avsnittet till översiktsplan 2040. Vissa ju-
steringar återstår att göra men tillväxtenheten vill först inhämta arbetsutskottets 
synpunkter för att skapa en bra förankring inför kommande samråd. Dokumentet, 
som kommer ligga som underlag till vidare beredning av ärendet kan komma att ju-
steras och kommer därför fortsatt vara arbetsmaterial tills översiktsplanen är redo 
att behandlas i sin helhet. 

Syftet med dokumentet är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med kommu-
nens översiktsplan genom att formulera målbild, utvecklingsteman och utvecklings-
strategi utifrån en tydlig röd tråd. Utvecklingsstrategi är en av de tre aspekterna i 
Boverkets modell för översiktsplaner. I översiktsplanen för Borgholms kommun ger 
utvecklingsstrategin en första bild av hur prioriteringarna implementeras i ett geo-
grafiskt perspektiv och en översiktlig bild av var olika utvecklingsfrågor prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Prioriteringar och utvecklingsstrategi översiktsplan 2040.  

Dagens sammanträde 
Samhällsplaneraren redogör för arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin och vil-
ka typer av frågor som ställs i arbetet med den.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 207 Dnr 2019/26 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 144 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden och styrgruppen. 
Checklista. 

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

 Utbildningsförvaltningen har kännedom om Gislaved-modellen, och ser potential 
i att arbeta mot en sådan modell, men det krävs ett samarbete mellan utbild-
ningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Näringslivsrådets ordfö-
rande har för avsikt att lyfta frågan om ett utvecklat samarbete mellan kommun 
och näringslivet för att öka kontakten mellan kommunens elever och företagen. 
Om man börjar med företagsbesök anser utbildningschefen att det ska vara ett 
första steg och att studie- och yrkesvägledaren och hens chef bör vara med i 
planeringen av det arbetet. 

 Gislaved kan komma att bjudas in till kommunen för att presentera sitt arbete. 
Kommunchefen och utbildningschefen ska fortsatt för dialog om hur arbetet ska 
fortskrida. 

 När det kommer till sjukfrånvaro i utbildningsförvaltningen har sommaren varit 
lugn, även om utbildningsförvaltningen under året har haft pikar i korttidsfrånva-
ron och en generell minskning i långtidsfrånvaron. Arbetsmiljöarbetet utgår nu 
delvis från den genomförda medarbetarenkäten och Sunt arbetsliv. 

 Ämnesnätverk har startat upp där lärare som undervisar i samma ämne på olika 
skolor möts kring pedagogiska frågor ihop med rektorer.  

 Inom kulturskolan fortsätter utvecklingen av olika ämnen som familjeslöjd. En 
större mobilitet för kulturskola, fritidsgårdar och bibliotek arbetas det för så 
kommunen kan nå ut till de som inte kommer till dessa verksamheter utan där 
kommunen kan komma till dem. Ett positivt exempel är Meröppet på biblioteket 
där kommunen nått flera i gruppen 45-55 år som annars inte besökt biblioteket. 

 Ledningsgruppsutveckling för ett effektivare team på ledningsnivå inom förvalt-
ningen. 

 Det är fortsatt svårt att rekrytera specialitpersonal. Kompetensförsörjningsplan 
arbetats med facken. En ny läroplan, kallad LGR22, arbetas just nu fram för för-
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väntas börja gälla 2022. Den kommer medföra nya kursplaner förväntas börja 
hösten 2022.  

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

 Angående Borgholms elever som gått ut 9:an förra året är drygt 90 % av elever-
na behöriga till gymnasiet. Dock minskar snittresultaten i matematik för gymna-
sieförbundets elever jämfört med sina resultat i grundskolan. 

 Det finns en stor ekonomisk medvetenhet hos cheferna och utbildningsnämnden 
har en budget i balans. Då elevtappet är litet inför vårterminen 2022 (i dagsläget 
har kommunen 8 elever färre än våren 2021) blir budgetanpassningarna en ut-
maning inför hösten 2022 om utbildningsnämnden inte ska påverka befintlig or-
ganisation under våren 2022. 

 Nämnden skickar med följande till kommunstyrelsens arbetsutskott: Prioritera 
barn, ungdomar och vuxnas mående efter pandemin så att resurser finns för att 
ta om hand denna situation. 

 I sitt arbete med internkontroll har nämnden en säker kommunikation med vård-
nadshavare och rutiner vid elevfrånvaro är fokusområden inom den interna kon-
trollen. Kommunens lärplattform och utbildningar i den är det som ska leda till ett 
bra resultat. Nämnden har också följt upp förra årets internkontrollplan i nämn-
den samt deltagit i arbetet med gemensam internkontrollplan för hela kommunen 
2022.  

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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§ 208 Dnr 2021/170 049 KS 
 
Satsning på Slottsskolans utemiljö 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  
att  föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2021 om 500 tusen kronor 

för att utveckla Slottsskolans utemiljö. 

Ärendebeskrivning 
Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av 
skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommun-
styrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är underteck-
nad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor. 
Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har med-
delat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i bud-
getprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos 
kommunstyrelsen. Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen 
men utan framgång. Därav föreslog utbildningsförvaltningen utbildningsnämndens 
arbetsutskott att äska medel för utveckling av utemiljön på Slottsskolan 2021-05-12 
utifrån skolans önskemål. 

Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 91 beslutade att äska 495 tusen kronor av 
kommunfullmäktige i investeringsbudget under 2022 för att utveckla Slottsskolans 
utemiljö. 

Bedömning 
Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och ele-
vernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte an-
vänds medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Vollyboll-
planen används dessutom som toalett av områdets katter. Multiarenan är formad 
så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. Underlaget är av 
asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar och är inte lämpligt för fot-
boll, vilket är vad eleverna önskar kunna spela. I övrigt finns det två basketkorgar 
som används av vissa elever. 

Slottsskolan har internt reviderat och samverkat skolans önskemål om utveckling 
av utemiljön. Utifrån vad som har framkommit har representanter från utbildnings-
förvaltningen och fastighetsavdelningen 2021-09-07 på plats gått igenom vad som 
önskas göras med en av kommunens leverantörer som sedan inkom med uppskat-
tade budgetpriser för de olika önskemålen. Nedan presenteras skolans önskemål 
med uppskattade kostnader där priserna är exklusive moms. 
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Bollplan mellan bussområdet och hemkunskapsbyggnaden som i dag är en gräsy-
ta. Kostaden omfattar två fotbollsmål samt bollnät mot vägen räknat på 35 meter 
långt och 4 meter högt med montering och återställning. 

Kostnad fotbollsplan cirka 90 tusen kronor. 

Byte av underlag på multiarenan till konstgräs eller gummiasfalt inklusive lutning så 
vatten inte samlas på planen. Kostnaden omfattar borttagning av asfalt vilket krävs 
för båda alternativen och är räknat på ytan 200 kvadratmeter. Lämpligast och lägst 
kostnad är alternativet att anlägga konstgräs. 

Kostnad anläggning av konstgräs cirka 170 tusen kronor. 

Två kompis-/fågelgungor där volleybollplanen i dag står. Sandytan återanvänds då 
som fallskydd. Kostnaden omfattar två gungor, montering och återställning. 

Kostnad kompis-/ fågelgungor cirka 85 tusen kronor. 

Skärmtak över ytan mellan rektorsexpeditionen och aulan för att öka möjligheten 
för eleverna att använda sittplatserna utomhus. Kostnaden inhämtas av en annan 
leverantör och har inte ännu beräknats av leverantören men är uppskattad utifrån 
15 meter i längd och 3 meter i bredd. 

Preliminär kostnad för skärmtak cirka 100 tusen kronor plus bygglovskostnader. 
Det kan tillkomma kostnader för borttagning av sand och planering av gräs. 

Det finns en möjlighet att tillfredsställa behovet av förbättringar tidigare än begärt 
av utbildningsnämnden. Projektet anses kunna inledas redan 2021. 

Det finns utrymme i befintlig budget för att omprioritera. Därmed anses inte ett äs-
kande av medel från fullmäktige nödvändigt. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________
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§ 209  
 
Borgholms kommunstyrelses arbetsutskotts möte med SBB om Rese-
dan 9 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsbolagen (SBB) har köpt Resedan 9 av Borgholm Energi AB. 
I/på Resedan 9 finns idag bland annat Borgholms vårdcentral. 

Representanter för SBB har bjudits till dagens sammanträde för att presentera sitt 
företag. 

Dagens sammanträde 
Regionchef på SBB region Syd och SBB:s chef för offentliga investeringar redogör 
för SBB och deras etablering i regionen och kommunen. 

______________
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§ 210 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 103 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen redogör för en uppföljning av föregående avstämningsprotokoll.  Av 
den och av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens 
arbetsutskott med socialchefen framgår bland annat följande: 

 Sjukfrånvaro 10,78% i september, 9,26% i augusti. Korttidsfrånvaron kom-
mer vara fortsatt hög. 

 Arbetet med heltid som norm fortgår, de som vill har erbjudits heltidstjänst. 
 Kommunen har inte helt och hållet lyckats bli av med delade turer som en 

följd av svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens. 
 Arbetet med att förbereda inför inflyttning i det nya särskilda boendet Ekbac-

ka som ska byggas har försenats på grund av pandemin och det faktum att 
detaljplanen inte vunnit laga kraft. 

 Arbetet med Äldreomsorgslyftet är uppskattat. 
 Kommunen har haft socialministern på besök. Socialnämndens arbetsutskott 

och socialchefen redogör för besöket. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott frågar om socialnämndens internkontroll 

och socialchefen redogör att arbetet med internkontrollen fortgår som vanligt 
och går i stor att se i delårsbokslutet. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 211 Dnr 2021/171 049 KS 
 
Utdelning för 2021 från Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  utdelning från Borgholms Energi AB för 2021 till Borgholms kommun ska ut-

gå för 2021 med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.  

att  ge kommunens ägarombud i uppgift att på extra bolagsstämma under no-
vember månad för Borgholms Energi AB förslå en utdelning på totalt 8 miljo-
ner kronor efter skatt för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet förväntas Borgholms Energi Elnät AB inklusive dotterbolaget 
Borgholms Energi AB, nedan kallat bolaget, varje år lämna utdelning till ägarna. 
Kommunfullmäktige föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut så 
att detta kan arbetas in i bolagens budget för kommande verksamhetsår. För 2021, 
liksom för återstoden av planperioden (2022 till 2024), har kommunen aviserat en 
årlig utdelning med 2 miljoner kronor. Bolagsstyrelsen ska enligt ägardirektivet fö-
reslå utdelning som beslutas av bolagsstämman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11. 

Bedömning 
Bolaget har i och med en lyckad fastighetsförsäljning av Resedan 9 gjort en rea-
vinst och bör med denna i beaktande kunna ge ägaren en extra utdelning samtidigt 
som bolaget får plats för nya investeringar inom sina verksamhetsområden. Detta 
ligger i samklang med kommunens beslut om utdelning i samband med bolagets 
avyttring av vindkraftverk.  

Med hänsyn till bolagens årsprognoser för 2021 och gjord fastighetsförsäljning un-
der året föreslås utdelningen för året uppgår till 8 miljoner kronor. Därför föreslås 
att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för beslut om extra utdelning enligt 
ovan.  

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för ärendet. 

Propositionsordning  
Ordförande lyfter förslag till beslut. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 
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Reservation  
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Valt ombud för Borgholm Energi Elnät AB:s aktieinnehav vid Borgholm Energi AB:s 
bolagsstämmor 
Borgholm Energi AB 
______________
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§ 212 Dnr 2021/169 001 KS 
 
Organisationsöversyn: kommunledningsförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna förslag på justering av kommunledningsförvaltningens organisa-

tion. 

att  justeringen börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning 
2018 genomfördes en sammanslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret till en förvaltning, kommunledningsförvaltningen, härefter 
flyttades plan till tillväxtenheten sommaren 2019. 

Senaste uppföljningen av den organisatoriska förändringen genomfördes med 
hjälp av en enkät under tidsperioden 2021-06-08—2021-06-24. Resultatet från en-
käten visar att syftet med sammanslagning inte gett det resultat som förväntades 
(samla kompetenserna, skapa struktur och helhetssyn) och att åtgärder därmed 
behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05. 

Bedömning 
Med anledning av uppföljningen och att miljö- och byggnadsnämnden övertar det 
ekonomiska ansvaret för sitt ansvarsområde from 1 januari 2022 har kommunled-
ningsförvaltningen arbetat fram följande förslag på justering av organisationen.  

Att: 

 Byggenhet, miljöenhet och administration bildar en ny avdelning, miljö- och 
byggavdelning. 

 Servicecenter slås ihop med kommunikation som ingår i kommunchefens stab. 
 Kommunsekreteraren övergår till kommunchefens stab. 
 Tillväxtenheten byter namn till tillväxtavdelningen. 
 Avdelningscheferna ingår i den koncerngemensamma ledningsgruppen. 

Plan (innefattande kommunens planarkitekter inklusive samordningsfunktionen för 
dessa) är en del av samhällsbyggnadsprocessen och kommer fortsätta att tillhöra 
tillväxtenheten (tillväxtavdelningen) där kommunstyrelsen är gemensam beställare.  

Samtliga medarbetare har samma fysiska placering som idag men avdelningsche-
fen för miljö- och bygg har sin huvudsakliga hemvist på Ölands utbildningscenter 
(fattigheten Rödhaken 5).  
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Avdelningschefen för miljö- och bygg kommer omgående att efter dialog med en-
hetschefer och övrig personal besluta om avdelningens detaljerade organisation. 

Justeringen görs för att skapa tydlighet gentemot miljö- och byggnadsnämnden 
som uppdragsgivare. Tydlighet avseende tillhörighet för medarbetare skapar också 
arbetsro och det blir en ännu tydligare avgränsning med myndighetsutövningen 
som bedrivs inom miljö- och byggnämndsverksamhetsområde. Det behöver fortsatt 
arbetas över förvaltnings-, avdelnings- och enhetsgränser varför en ledningsgrupp 
bildas inom miljö- och bygg. Avdelningschefen ingår i likhet med övriga avdel-
ningschefer inom förvaltningen i kommunchefens koncerngemensamma lednings-
gruppen. Detta skapar också snabbare och enklare kommunikationsvägar samt 
borgar för öppenhet och transparens.  

Genom att tillväxtenheten byter namn till avdelning används samma begrepp i den 
hierarkiska ordningen. 

Justeringen i sig är enbart en del av arbetet för att skapa bra struktur för att fortsät-
ta utveckla förvaltningens arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla samarbete 
oaktat avdelningstillhörighet och sätta riktlinjer och rutiner för att underlätta arbetet 
och tydliggöra ansvarsfördelning. 

Förslaget skulle innebära att kommunledningsförvaltningen får följande organisa-
tionsstruktur (se kartan nedan): 

 
Förslaget har samverkats med organet FOSAM (förvaltningsomfattande samver-
kan), berörda chefer och personal har informerats, kommunen har sammanställt 
annonsunderlag för rekrytering och har inlett rekryteringsprocessen av miljö- och 
byggchef. Rekryteringsprocessen förväntas pågå till åtminstone november 2021.  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 
KC tillika FC 

HR-avdelning 
HR-chef

Ekonomiavdelning 
Ekonomichef

Tillväxtavdelning
Tillväxtchef

Slottet

Planfunktion

Teknisk avdelning 
Teknisk chef

Fastighets-
enhet

Gata- parken-
het

Hamnar Kostenhet

Lokalvårds-
enhet med 

samlastning 
och logistik

Miljö- och bygg avdelning 
Miljö- och byggchef

Administrativ 
enhet Bygglovsenhet

Miljö- och 
hälsoskydd Livsmedel

Alkholohol, 
tobak mm

Stab

Servicecenter
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-12 212   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörende 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-14 213   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 213 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Nya slutrapporteringsdatum för uppdrag Sveriges bästa äldreomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunsstyrelsens föreslår kommunfull-
mäktige 
att  godkänna förslag till nya datum för när inte avslutade uppdrag givna social-

nämnden och kommunstyrelsen ska vara avklarade. 

att  kommunstyrelsen ska redovisa resultat av samtliga uppdrag senast augusti 
2022.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av uppfyllnaden av de uppdrag 
som kommunstyrelsens gav kommunstyrelsen och socialnämnden i och med kom-
munfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, kallat Sveriges bästa äldreomsorg. Detta 
lämnades till kommunstyrelsen 2021-05-25 § 63. Då beslutade kommunstyrelsen 
att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå nya datum för när dessa uppdrag ska 
vara genomförda.  

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte lyckats genomföra samtliga uppdrag 
inom den tidsram som beslutats av kommunfullmäktige. Detta är delvis för att upp-
gifterna var för omfattande, delvis för att pandemin tvingat kommunen att prioritera 
om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-04. 

Bedömning 
Förslag till nya datum har tagits fram av kommunens ledningsgrupp, bestående av 
bland annat samtliga förvaltningschefer. Förslaget baseras på en ny uppskattning 
av vad som är möjligt i nuvarande pandemiläge. Förslaget har också tagit hänsyn 
till redan genomförda delar av uppdragen samt förväntad arbetsbörda för berörda 
förvaltningar. 
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Nr. Vad Ansvar Status Klar/deadline Nytt datum 
1 Äldreboendestrategi och 

tillhörande plan  
KS1/ SN2 Finns delvis i lokalför-

sörjningsplanen.  
Äldreomsorgsplan 
klar 2021 

Delvis klart 
 

Juni 2022 

2 Inventera och förvärva lämp-
lig/tillgänglig mark.  

KS Arbetet pågår konti-
nuerligt. Detaljplan 
nytt särskilt boende 
Ekbacka klar 2021. 
Arbete pågår för att 
hitta lämplig mark till 
trygghetsboende 

Kontinuerligt 
 

 

3 Främja privata initiativ genom 
markanvisningar och/eller 
ge förslag på lämpliga kommu-
nala fastigheter 

KS Beslut om nytt särskilt 
boende genom mar-
kanvisning till extern 
hyresvärd på Ekbac-
ka samt uppdrag för 
Strömgärden och 
Soldalen 

Kontinuerligt 
 

 

4 Sammanställa kravlista och 
analys inför eventuell upphand-
ling av nytt särskilt boende 

SN Kravlista och analys 
ligger till grund för 
beslut om nytt särskilt 
boende 

Klart 2019 
 

 

5 Utgick enligt KF beslut     
6 Inventera befintliga boendes 

utemiljöer  
KS Inventering genom-

förd  
Klart 2020 
 

 

7 Pilotprojekt – ”Framtidens Träd-
gårdar” på ett lämpligt särskilt 
boende i kommunen. 

KS Görs i samband med 
nytt äldreboende 
Ekbacka 

Klart 2021 
 

 

8 Termen omsorgstagare ersätter 
brukare 

SN Omsorgstagare och 
hemtjänsttagare an-
vänds 

Klart 20 01 01  

9 Inrätta tjänst som äldrekonsulent  KS Ej genomfört. Dialog 
med socialnämndens 
arbetsutskott om 
innehåll och roll i 
organisationen 

(Avsatta medel 
2021-07-01) 

Klart under 
2022 

10 Tydlig och enkel seniorinforma-
tion 

SN Skickades ut våren 
2021 

Klart 2021 
 

 

11 Gruppgymnastik i Norr SN Projektledaren har 
lämnat sin tjänst, 
dock finns samarbete 
med pensionärsföre-
ningarna 

Klart 
 

 

12 Riktlinjer för aktivitetsbidrag SN Riktlinjer för före-
ningsbidrag 

Klart 2019 
 

 

13 Kost 2 måltider SN Beslut fattat av 
nämnd och rapporte-
rat till KF3  

Klart 2020 
 

 

14 Utveckla måltidsmiljöerna SN  Klart 2020  
15 Utbildning mat för hemtjänstper-

sonal 
SN  Ej klart Klart juni 2022 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

16 Utöka och förbättra info om 
hemsändningsbidrag och under-
söka möjligheterna även på Öst-
ra sidan 

KS Arbetet pågår Ej klart Klart juni 2022 

17 Lämpliga lokaler för träffpunkter SN Arbete pågår att hitta 
lämpliga lokaler 
ibland annat Räl-
la/Runsten 

Ej klart Klar juni 2022 

18 Ramar för övergripande aktivi-
tetsprojekt i samverkan med UN  

SN/ UN4 Ej möjligt på grund av 
pandemin. Planeras 
bland annat under 
äldreveckan 

Ej klart Klar april 2022 
 

19 Verka för annan typ av kollektiv-
trafik på landsbygden 

KS Diskussioner förs 
med KLT5 

Kontinuerligt 
 

 

20 Infodagar Äldreveckan SN Ej möjligt på grund av 
pandemin 

Ej klart April 2022 

21 Avskaffa alla ofrivilliga delade 
turer  

SN/ KS Arbetet pågår och 
slutförs under året  

Ej klar December 2021 

22 Inventera nuvarande och framtida 
behov vad gäller kompetensut-
veckling 

SF6 Enligt rutin görs detta 
kontinuerligt i sam-
band med medarbe-
tarsamtal och sam-
manställs av verk-
samheten. Strategi 
för kompetensförsörj-
ning i stort har påbör-
jats av lednings-
grupp/HR-avdelning-
en 

Klart 2020  
 

 

23 Åtgärder/handlingsplaner utifrån 
personalenkäten 

SN Återfinns i ÄÖ plan 
2021-2024 

Klart 2021  

24 Utvecklingsarbete för den sociala 
arbetsmiljön med fokus bemötan-
de, attityder och eget ansvar 

SN Återfinns i ÄÖ plan 
2021-2024 

Klart 2021  

25 Öka samverkan med Kommunal 
och Vårdförbundet 

KS Utbildning i nya sam-
verkansavtalet och 
fler aktiviteter pågår 

Kontinuerligt  

26 Utreda möjligheten och kriterier 
för ersättning under praktiktiden 

KS  Klart 2020  

27 Bidrag skor SN (KS) Beslutsunderlag klart 
(SN) och kompletterat 
(KS) utredning med 
andra yrkeskategori-
er. Förslag till riktlinjer 
klart 

Klart 2021   

28 Testbädd för välfärdsteknik till-
sammans med högskola och 
företag 

SN Ej möjligt på grund av 
pandemin och sam-
arbete finns inom 
länet 

Ej klart  
 

Ej aktuellt 

29 Skapa visningsrum med exempel 
på välfärdsteknik i hemmet 

SN Färdigt inför äldre-
veckan 2020 men 
äldreveckan har 
ställts in 2020 och 
hittills 2021 

Delvis klart 2020 April 2022 

30 Kunskap om teknik för äldre i SN/ UN Äldreveckan har Ej klar April 2022 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

samverkan med UN ställts in 2020 och hit-
tills 2021 

31 Utvärdera och redovisa konse-
kvenser av kommittédirektiv till 
väldfärdsteknik 

SN Arbetet har påbörjats Ej klar Klart under 
2022 

Tabellen visar de olika nämndernas uppdrag och i vilken utsträckning de är uppfyllda. Tabellen visar också 
förslag på nya datum när de ej uppfyllda uppdragen ska vara avklarade. 
1Kommunstyrelsen 
2Socialnämnden 
3Kommunfullmäktige 
4Utbildningsnämnden 
5Kalmars länstrafik 
6Socialförvaltningen 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-12 214   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 214 Dnr 2021/146 311 KS 
 
Skrivelse om trafiksituationen i Sandvik med förslag på åtgärder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna svar till den boende enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen till kommunen 2021-07-23 önskar boende i Sandvik att 
kommunen vidtar vissa åtgärder i Sandviks hamn. Åtgärderna som föreslås är 
bland annat: 

 frigöra parkeringsytor på piren genom att flytta ställplatsen för husbilar utanför 
bykärnan. Exempelvis vid ICA, Kvarnområdet eller vid kommunens mark bredvid 
stenindustrin. På piren finns framdragen el - bra med tanke på framtidens krav 
på elstolpar för personbilar.  

 bygga ut infartsparkeringen vid kvarnområdet/ICA och vädja via skyltar till besö-
kare att parkera där och promenera genom byn, för allas trivsel.  

 förhindra parkering kring hamnhus och kaj genom att lägga ut stenar eller dylikt  
 förbjuda (ej behörig) tung trafik längs kustvägen sommartid. Trafiken från kust-

vägen har ökat och leds genom byn och hamnen i Sandvik. Det skulle även 
gynna cyklister/cykelturismen - det är svårt att cykla där- speciellt med barn - 
sommartid på grund av trafiken. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 174 lämnade skrivelsen till kom-
munchefen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07. 

Förslag på svar. 

Skrivelse, 2021-07-23. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 215 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Delårsbokslut 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen.    

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2021 varav framgår att:  

 Resultatet för kommunen är +69,0 miljoner kronor. (Årsprognos +66,3 mil-
joner kronor)  

 Driftredovisningen visar budgetavvikslen +61,7 miljoner kronor. (Årspro-
gnos +53,5 miljoner kronor) 

 Investeringar 36,9 miljoner kronor. (Årsprognos 76,7 miljoner kronor)  
 Likvida medel 74,5 miljoner kronor. (Årsprognos 54,0 miljoner kronor)  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05. 

Delårsbokslut 2021, Kommunfullmäktige.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Kommunstyrelse.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Socialnämnd.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Utbildningsnämnd.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 216 Dnr 2021/71 109 KS 
 
Motion - att rekommendera de partier som är representerade i kommun-
fullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den vakanta 
ordförandeposten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  avslå motionen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle 

förhindra ett parti att även i framtiden nominera personer som är valbara en-
ligt kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet 21-22 §§, oav-
sett kön.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08: 

att  rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår 
kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare 
och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-15 § 21 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07. 

Motionen.  

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 21. 

Bedömning 
Motionären motiverar motionens förslag med att Borgholms kommuns olika nämn-
der och styrelsen inte har någon kvinnlig ordförande. Motionären anser att detta 
utgör en uppenbar brist ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Borgholms kommun ska enligt den jämställdhetspolicy som reviderades av kom-
munfullmäktige 2021-02-15 § 10 eftersträva en jämn könsfördelning och mångfald 
inom såväl ledningen som inom olika delar av verksamheten. Detta innefattar dock 
inte förtroendevalda, utan syftar på kommunens anställda.  

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ reglerar vilka som är valbara till för-
troendeuppdrag inom kommunen. Dessa lyder som följande:  

3 §  Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 
1 kap. 7 och 8 §§. 

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som 
framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyl-
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ler de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av 
fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 
samt vid val av revisorer. 

 

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som 
revisor inom den kommunen eller den regionen. 

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar 
som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisnings-
skyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller 
andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835). 

5 §   Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte valbar som 

1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigebe-
redning, eller 

2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 
§§. Lag (2019:835). 

Kommunallagen 2017:725) 6 kapitlet 21-22 §§ reglerar vem som får väljas till ord-
förande och vice ordförande. Dessa lyder som följande:  

21 § Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller 
två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäk-
tige bestämmer tiden för uppdragen. 

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att 
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska 
majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium. 

22 § Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när var-
ken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 

Kommunallagen öppnar inte för att kommunfullmäktige reglerar valberheten till 
nämnder, beredningar, revisionerna eller styrelsen. 

Motionen föreslår dock inte att fullmäktige reglerar valbarheten till ordförande eller 
ledamöter i nämnd eller styrelse, utan att fullmäktiges partier rekommenderas att 
agera på ett visst sätt i samband med att det bildas vakanser i nämndernas eller sty-
relsens presidium.  

Kommunledningsförvaltningen har inte identifierat ett juridiskt hinder för fullmäktige 
att göra en sådan rekommendation. Det kan dock finnas en risk att rekommendatio-
nen anses försöka påverka partiernas och enskilda ledamöters möjlighet att föra 
den politik de vill, genom att redan nu ta ställning till framtida nomineringar. Detta 
görs till viss del redan idag i och med antagna planer och strategier, men i dessa fall 
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finns det en funktion i att anta vissa omfattande hållningar, antingen för att kunna 
planera långsiktigt eller skapa mandat för beslut fattade av tjänstepersoner. I detta 
finns inte detta behov, då samma personer som ska avgöra denna motion (kom-
munfullmäktiges ledamöter) är de som har möjlighet att nominera kandidater till ord-
förandeposter inom kommunen. 

Det finns heller ingenting som garanterar att kommunens olika partier följer denna 
rekommendation, eftersom det inte finns någon garanterad insyn i de olika partier-
nas nomineringsprocesser.  

Konsekvensanalys 
Konsekvenserna av att anta motionen är inte att fullmäktiges ledamöter begränsas i 
sin rätt att nominera personer som uppfyller kraven ställda i kommunallagen.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 217 Dnr 2021/150 003 KS 
 
Reglering av partistöd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur de regler som reglerar 

utbetalning av partistöd kan ändras för att säkerställa rättssäkerheten i utbe-
talning av partistöd.   

Ärendebeskrivning 
I och med redovisningen av utbetalat partistöd 2020, som behandlades vid kom-
munfullmäktiges sammanträde 2021-08-16 § 84, framkom otydligheter i bedöm-
ningen av hur en juridisk person ska styrka sin juridiska status. För att förtydliga 
hur detta bör styrkas kan kommunen revidera det styrdokument som idag reglerar 
partistödet i Borgholms kommun.  

Dagens regler fastslogs 2015 efter kommunen tagit del av ett cirkulär med rekom-
mendationer på ändringar i dessa från Sveriges kommuner och landsting (det som 
idag heter Sveriges kommuner och regioner). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07. 

Bedömning 
Kommunallagen framhäver att kommunen bara får dela ut partistöd till juridisk per-
son. I lagen specificeras inte vad som krävs för att en ideell förening, vilket de fles-
ta partier är, ska klassas som juridisk person. Av juridiskt prejudikat från 1973 
framgår dock att för att en ideell förening ska kunna anses vara en juridisk person 
måste den ha antagit stadgar och valt en styrelse. Hur kommunen ska kunna styr-
ka att fullmäktiges partier är juridiska personer framgår inte och är där till för be-
dömning för varje enskilt fall. Av den anledningen är det inte konstigt att förvirring 
har uppstått. 

Nuvarande regelverk innehåller inaktuella laghänvisningar, varför det kan vara bra 
att se över regelverket.  

I dagsläget finns det en möjlighet för partier att slarva med redovisningen av utbe-
talat partistöd, då del av partistödet betalas ut innan redovisningen lämnas till full-
mäktige. Kommunledningsförvaltningen har inte utrett lagligheten eller fördelarna 
med rådande ordning, men ett ställningstagande till rådande ordning bör tas i och 
med eventuell revidering av regelverket för partistöd. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 218 Dnr 2021/43 800 KS 
 
För kännedom: Kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms 
kommun 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lägga samrådsförslaget till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 ge kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt pro-
gram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Kommunens kultur- och fridtidsutskott 2021-09-14 § 44 skickade samrådsförslag 
på Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun till flera aktö-
rer och instanser. Samrådsförslaget lämnas till arbetsutskottet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kommunens kultur- och fridtidsutskott 2021-09-14 § 44. 
Förslag Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun. 
______________
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