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§ 236  
 
Visning av kommunarkivet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudits in till biblioteket för att få en visning av 
och information om kommunarkivet. 

Dagens sammanträde 
Bibliotekspedagogen och bibliotekschefen redogör för kommunarkivets innehåll, 
händelsestyrd tillsyn, utmaningar och potentiell tidplan för att digitalisera arkivet. 

______________
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§ 237 Dnr 2019/24 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnads-
nämnden 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 192 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 
 Det är ett fortsatt högt tryck på byggavdelningen gällande bygglov, det ligger på 

en fortsatt cirka 30 % uppgång. Kartbeställningar är också på nästan samma 
höga nivå som tidigare. Det debiteringstapp som kom av sjukdom på admin har i 
stort tagits ikapp, och man ligger på cirka 2 000 000 kronor över budget i år. 
Byggavdelningen ska även genomföra vissa utbildningar, dels i teknisk kunskap 
för de yngre i personalen, dels en stadsvandring samt en kulturminnesklassifice-
ringsutbildning.  

 Det arbetas med visuell styrning på byggavdelningen, som är ett verktyg som 
innebär en ökad digitalisering då ärenden kan handläggas mer digitalt. Detta har 
även lett till en viss effektivisering då detta system/verktyg är en del i skapa ett 
helt digitala i arbetsflöde. Dessutom minskar systemet riken att ärenden kommer 
”hamna mellan stolarna” i samma utsträckning. Tack vare detta system har 
nämnden kunnat frigöra 50 % av en administrativtjänst som nu kommer sköta 
förgranskningen av ärenden på byggavdelningen.  

 Kart och mät är fortsatt belastade för att en vikare inte lyckats rekryterats för att 
täcka föräldraledighet. En konsult kan komma att anlitas för att täcka behovet.  

 Tillsynsärenden har ökat det senaste året vilket har ökat arbetsbelastningen. 
Nämnden ligger fortfarande efter i arbetet med detta då det fortfarande återstår 
tillsynsärenden i första prioriteringsgruppen, det vill säga ärenden som kan utgö-
ra en direkt fara för människors liv och hälsa. 

 Antalet inkomna klagomål har även ökat, vilket därmed också har ökat arbetsbe-
lastningen då dessa måste besvaras inom en viss tid. 

 Taxorna diskuterades och möjligheten att anta dem i samband med årsbudge-
ten. Efterhandsdebitering och indexuppräkning gör det svårare att synkronerise-
ra budgeten med taxorna.  
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  Miljö- och byggnadsnämnden har som en del av sin internkontroll en månads-
uppföljning med antalet ärenden med en jämförelse mot antalet ärende förregå-
ende år.  

 Nämndens utskott ger exempel på hur vilka typer av ärenden som lyfts till 
nämnden för avförande. Det är främst en hel del planstridiga bygglov, vilket är 
cirka 70 % av alla bygglov. 

 Nämnden föreslår att efterhandsdebitering ska införas vid årsskiftet för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. Borgholms kommun blir då en av de första kom-
munerna i länet att införa detta. Miljö- och byggnadsnämnden har även försök 
att få med Mörbylånga kommun i att införa efterhanddebitering, men de har 
meddelat att de har för avsikt att vänta med att införa det. 

 PBL-taxan föreslås bli förenklad då man plockar bort en del formler som inte 
längre behövs. Fullmäktige förväntas besluta om taxan i december. 

 Rekrytering av en miljö- och byggchef pågår. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 238 Dnr 2021/161 014 KS 
 
Information om remiss angående Regional transportplan 2022-2033, 
projekt väg 136 och pågående ÅVS:er 

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har lämnat en remissversion av Regional transportplanen 2022-
2033. 

Samhällsplaneraren deltar på dagens sammanträde för att redogöra för planens 
innehåll. 

Förslag till remissvar väntas kommunstyrelsens arbetsutskott i december. 

Beslutsunderlag 
Remissversion Regional Transportplan 2022-2033, 2021-09-10. 

Dagens sammanträde 
Samhällsplaneraren presenterar regionens remissversion av regional transportplan 
2022-2033. 

______________
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§ 239 Dnr 2019/203 218 KS 
 
Bostadsförsörjningsstrategi 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i upp-
drag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande hand-
lingsprogram inför politiskt beslut.  

Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen 
tagit fram förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024. Strategin har varit 
utsänd på remiss och inkomna synpunkter samt hur dessa har hanteras framgår av 
remissvarssammanställningen.  

Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 ska ersätta gällande program antaget 
2017-09-18. 

Strategin innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bo-
stadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur 
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt-
ningarna presenteras i tillhörande bilaga. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ska presenteras i ett särskilt dokument, 
som ska behandlas politiskt och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst 
en gång varje mandatperiod, oftare om förutsättningarna förändras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024, 2021-10-25. 

Remissvarssammanställning, 2021-10-25. 
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Bedömning 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är en viktig del av kommu-
nens strategiska planering för utveckling och tillväxt. Strategi för bostadförsörjning 
2021-2024 utgör ett viktigt underlag för den översiktliga planeringen och som un-
derlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av 
bestämmelserna i 2 kap 3 § om de så kallade allmänna intressena.  

Beslutet måste avse just ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” men dokumentet där 
de presenteras behöver inte heta så. För att följa Borgholms kommuns reglemente 
gällande styrdokument presenteras riktlinjerna i ett dokument benämnt Strategi för 
bostadsförsörjning 2021-2024 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet diskuterar utkastet och mindre justeringar i förslaget. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige 
Tillväxtchef 
Samhällsplanerare  
______________
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§ 240 Dnr 2021/184 214 KS 
 
Start-PM Detaljplan för Byxelkrok 1:1 med flera 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna start-PM. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på start-PM för detaljplan för Byxelkrok 1:1 
med flera. 

Beslutsunderlag 
Start-PM - detaljplan för Byxelkrok 1:1 med flera.  

Tjänsteskrivelse, 2021-10-22.  

Bedömning 
Start-PM ska antas för att inleda detaljplaneprocessen.  

Beslut skickas till 
Tillväxtchef 
Plansamordnare 
Handläggande planarkitekt  
Mark- och exploateringsstrateger 
______________
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§ 241 Dnr 2021/195 439 KS 
 
Ansökan LONA-projekt Strategi och handlingsplan för ekosystemtjäns-
ter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ansöka om ett LONA-projekt avseende Strategi- och handlingsplan för eko-

systemtjänster enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier; försörjande, reglerande, stödjande 
och kulturella. Genom att i tidiga skeden dra nytta av ekosystemtjänster kan lösa 
problem och på ett effektivt sätt skapa mervärde inom olika områden. Ekosystem-
tjänster erbjuder ofta naturliga lösningar som är mer effektiva att genomföra och att 
drifta jämfört med motsvarande tekniska lösningar. För att lyckas med att i tidiga 
skeden planera för ekosystemtjänster behöver vi stärka kunskapen hos tjänste-
män, politiker och bland allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-09. 

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningar – LONA, Projektbeskrivning; Strategi och 
handlingsplan för ekosystemtjänster. 

Bedömning 
Projektet stärker kunskapsnivån bland tjänstemän och politiker för ekosystems-
tjänster i arbetet med Översiktsplan och detaljplaner. Projektet bidrar till en god 
bebyggd miljö där effektiva lösningar kan nås för exempelvis; grundvatten av god 
kvalité, ett rikt odlingslandskap, minskad övergödning, effektiva våtmarker, ett rikt 
växt- och djurliv, mm.  

Projektet pågår 2022-2024 och innehåller fem åtgärder som omsluter 580000kr. 
Bidrag söks för tre av åtgärderna och är sammanlagt 290000kr. Kommunen medfi-
nansierar genom egen arbetsinsats inkl lönekostnadspåslag på 290000kr.  

Konsekvensanalys 
Att inte ansöka om LONA-projektet innebär sannolikt att vår kunskapsnivå förbättras 
i en långsam takt. Vi kan gå miste om långsiktigt hållbara och effektiva ekosystem-
tjänster i våra planeringsprocesser.  

Beslut skickas till 
Miljöstrateg 
Samhällsplanerare 
Plansamordnare 
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Tillväxtchef 
Ekonomichef 
______________
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§ 242 Dnr 2021/191 00 KS 
 
Remiss - Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tillstyrka ansökan och lämna ett remissyttrande med den innebörden. 

att  även lämna remissyttrandet till OX2 AB, med hänvisning till deras projektet 
Vindkraftspark Aurora. 

Ärendebeskrivning 
REW Renewables Sweden AB har till Sveriges geologiska undersökningar (SGU) 
ansökt om undersökningstillstånd av kontinentalsockeln inom ett större område i 
Östersjön strax norr om Öland. Syftet är att undersöka förutsättningarna för en 
större vindkraftspark.  

SGU har lämnat ansökan till bland annat Borgholms kommun för synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Borgholms kommuns yttrande över remiss om undersökningstillstånd enligt konti-
nentalsockellagen, 2021-11-01. 

Remiss av ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen (SGU Dnr 324-
2161/2021) 

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
inkommen 2021-10-28 

Bedömning 
Borgholms kommun ser positivt på havsbaserad vindkraft, och har god erfarenhet 
från den park som tidigare etablerats utanför Kårehamn. Den parken ger förutsätt-
ningar för helårsverksamhet i Kårehamn, vilket självklart är bra för kommunen och 
gör att vi i teorin är mer än självförsörjande på grön el.  

Kommunen är därför positiv till aktuell undersökning som syftar till att bedöma för-
utsättningarna för en större vindpark, och även bästa läget för en sådan. Kommu-
nen bedömer att det är först när den kunskapen finns på plats som det är möjligt att 
ta ställning till eventuella negativa effekter av en vindpark norr eller nordost om 
Öland. 

Företaget OX2 AB har ett projekt som går under namnet Vindkraftspark Aurora. Då 
kommunens remissyttrande redogör för kommunens generella inställning till denna 
typ av undersökningar väljer kommunen att delge även dem remissyttrandet. 
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Konsekvensanalys 
Borgholms kommun ser inga stora konsekvenser av själva undersökningen. Konse-
kvenser av en eventuell vindkraftpark beror av hur den placeras och kan inte bedö-
mas innan undersökningen genomförts. 

Beslut skickas till 
Svaret på remissen skickas till SGU och OX2 
______________
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§ 243 Dnr 2021/193 003 KS 
 
Nya kommunala avfallsföreskrifter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att genomföra utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Borgholms kommun enligt 15 kapitlet 42 § i miljöbalken. 

att utse kommunsekreterare Jonatan Wassberg för mottagande 
av synpunkter på förslag till avfallsföreskrifter enligt 15 kapitlet 
42 § i miljöbalken. 

Utställningstiden ska vara fyra veckor. 

Ärendebeskrivning 
De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfull-
mäktige 2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter 
(gemensamt benämnt renhållningsordning).  

Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny av-
fallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att defi-
nitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommuna-
la ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras.  

En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, katalo-
ger, reklamutskick, med mera) upphävs från och med 1 januari 2022. Detta innebär 
att kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling 
av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.   

Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter 
uppdateras utifrån den nya lagstiftningen. 

Borgholm Energis styrelse 2021-10-20 § 77 lämnade över ärendet till kommunsty-
relsen för beslut om utställning. 

Beslutsunderlag 
Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuva-
rande, 2021-11-01. 

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kom-
mun, 2021-11-01. 

Information om hur utställning av avfallsföreskrifter ska ske enligt 
miljöbalken, 2021-11-01. 
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Bedömning 
Föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som 
branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom ändringarna utifrån ny 
lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts. 

Ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter ska ställas ut för granskning under minst 
fyra veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före ut-
ställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsak-
liga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska läm-
nas.  

Kommunen ska samla in samrådssynpunkter under utställningstiden. Efter att ut-
ställningstiden är till ända ska inkomna synpunkter beaktas och en omarbetning av 
förslaget göras. Ett nytt förslag till beslut kommer sedan att tillhandahållas styrelsen, 
för vidarebefordran till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunikatörerna för utställning på kommunens hemsida enligt 15 
kapitlet 42 § i miljöbalken 
Borgholm Energi 
______________
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§ 244 Dnr 2021/150 003 KS 
 
Reglemente för partistöd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen se-

nast 14 januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige 
mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, 
dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft. 

Härutöver föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att  anta reglemente enligt förslag. 

att  antaget reglemente ersätter Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms 
kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132. 

Ärendebeskrivning 
Sedan kommunen antog nuvarande styrdokument har riksdagen antagit en ny 
kommunallag, vilket gjort att laghänvisningarna i nuvarande styrdokument är inak-
tuella.  

Nuvarande styrdokument har dessutom inga hänvisningar till hur ansökan om par-
tistöd görs, om rätten finns att söka partistöd efter redovisning av föregående års 
partistöd inte godkänns eller i vilken mån partiet är återbetalningsskyldigt.  

Nuvarande styrdokument skapar också problematiken att halva partistödet betalas 
ut innan redovisningen för föregående år granskas. Detta ökar risken att kommu-
nen betalar ut partistöd till partier som aldrig inkommer med en redovisning, vilket 
fråntar allmänheten och media möjligheten att granska partiernas nyttjande av par-
tistöd. 

Nuvarande styrdokument kallas också ”riktlinjer”. Kommunstyrelsen har i sitt styr-
dokument reglerande styrdokuments utformning beslutat att riktlinjer antas av sty-
relsen och nämnder. Därför kan det för tydlighetens skull vara bra att ändra be-
nämning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Reglemente för partistöd, 2021-11-09. 

Reglemente för partistöd, 2021-11-09. 

Bedömning 
Kommunallagen tillåter kommunfullmäktige att besluta betala ut partistöd och stäl-
ler två krav på partierna för att kommunen ska få besluta detta. För det första ska 
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partiet som tar del av partistödet vara juridisk person, för det andra ska det lämna 
in en redovisning av användningen av föregående utbetalat partistöd till fullmäkti-
ge. Redovisningen lämnas för att ge allmänheten och media möjligheten att grans-
ka partierna. Redovisningen lämnas inte in för att ge fullmäktige möjligheten att av-
göra i vilken utsträckning medlen använts rätt. Kommunfullmäktige kan alltså inte 
vägra ett parti partistöd på grund av redovisningens innehåll. Kommunfullmäktige 
kan dock vägra ett parti partistöd om redovisningen inte är inlämnad i tid. 

Liggande förslag har tagits fram för att möta de krav som ställs på redovisning i lag 
för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om utbetalning av partistöd. För-
slaget försöker också förtydliga partiernas rättigheter och skyldigheter gentemot 
kommunen. 

Förslaget innehåller bland annat förtydliganden vad som inträffar ifall en ledamot 
byter parti eller blir partilös. Det förklarar också hur partierna påverkas av att i 
samband med val förlora samtliga av sina mandat och hur ett nytt parti i fullmäktige 
inte har samma redovisningskrav som partier som fördelats partistöd innan. Dessa 
förändringar föreslås för att få en tydligare handläggning av partistödet och göra 
det enklare att redovisa utbetalat partistöd.  

I förslaget kräver fullmäktige att partiet som önskar få ta del av partistödet ska kun-
na presentera ett organisationsnummer angivet av Skatteverket. Syftet med försla-
get är att kommunen på ett tillförlitligt sätt ska kunna kontrollera att partier är juri-
diska personer utan att trovärdigheten hos andra ledamöter ska kunna ifrågasät-
tas. Kommunstyrelsens får i förslaget i uppgift att redogöra för att en kontroll av or-
ganisationsnumret gjorts minst en gång per mandatperiod. Detta hindrar dock inte 
att denna kontroll genomföras varje år.  

Förslaget innebär att utbetalningen av partistödet skulle förändras. I dagsläget be-
talas hälften av det årliga partistödet ut i januari och hälften i augusti. Eftersom re-
dovisningen från partierna av föregående års utbetalning lämnas till fullmäktige av 
kommunstyrelsen i juni så finns det en risk att kommunen betalar ut hälften av par-
tistödet till ett parti som inte har rätt till partistöd eller som ska ha mindre än tidigare 
år. Detta kan ske ifall ett parti inte längre är en juridisk person eller om partiet har 
inte lyckas fylla alla sina mandat i fullmäktige, det vill säga att de får ”tomma stolar” 
i fullmäktige. För att minska risken för att det händer så föreslås att partistödet i sin 
helhet betalas ut efter redovisningen lämnats. Det finns vissa konsekvenser som 
följer av när utbetalningen sker.  

Noteras ska att eftersom kommunfullmäktige enbart ska besluta om utbetalning, 
kan kommunen inte kräva återbetalning av partistöd som betalat ut felaktigt, exem-
pelvis om ett parti inte är en juridisk person, om partiet fått mandatstöd för ”tomma 
stolar” eller om de inte kommer in med en redovisning. 

I dagsläget lämnar vissa partier in sina årsredovisningar som underlag till sin redo-
visning. Detta är inget som krävs, varken av kommunallagen, gällande riktlinjer el-
ler förslag till beslut. Där med kan partierna lämna redovisning enbart genom att 
fylla i blanketten som finns i dag eller som tas fram i framtiden. En revisor krävs 
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alltså inte, utan bara en person som granskar det som står i redovisningen och 
styrker det. 

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att juridiska personer som inte har ett registrerat organisations-
nummer hos Skatteverket inte heller har rätt till partistöd. Det ger dock kommunen 
ett tydligt sätt att kunna kontrollera statusen på partiet som söker partistöd. I dagslä-
get tydliggör inte kommunen på vilket sett som ett parti ska styrka att det är en juri-
disk person. Detta skapar tolkningsutrymmen i de fall ett parti inte tydligt kan visa på 
att det är en juridisk person. När detta inträffar blir det då upp till fullmäktige att, från 
fall till fall, avgöra vad som krävs för att styrka partiets juridiska status. Detta kan i 
värsta fall leda till olika behandling av fullmäktiges partier samt leda till beslut som 
inte till fullo beretts och som skapar prejudikat. 

Förslaget innebär också att partierna inte får partistödet utbetalat två gånger om 
året. Förslaget innebär dock inga skillnader i partistödets omfattning eller fördelning. 
Förändringarna i utbetalningen av partistöd föreslås för att förtydliga kommunfull-
mäktiges uppgift i och med beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget ger fullmäk-
tige möjlighet att besluta om utbetalning efter att redovisningen lämnats. Om ett parti 
inte skulle lämna en redovisning eller granskningsutlåtande så kan då fullmäktige 
välja att inte betala ut partistödet. Förslaget innebär att utbetalningen blir tidigare än 
idag, det vill säga senast i mars månad. Förslaget ger dock inte partierna möjlighe-
ten att lämna redovisningen i samband med sina interna årsredovisningsprocesser, 
vilket är vanligt i denna kommun. Reglementet och lagen kräver inte att redovis-
ningen är lika utförlig som flera av partiernas årsredovisningar är. Förslaget innebär 
därför inte en risk att partierna inte hinner lämna en redovisning, men minskar tiden 
partierna har att sammanställa den med tre och en halv månad. Det är av strategisk 
vikt för partierna att under just valår få partistödet utbetalat tidigare än i augusti, vil-
ket förslaget löser. 

Då syftet med redovisningen, som angett i regeringens proposition 2013/14:5 och 
regeringens proposition 2016/17:17, är att ge allmänheten och media möjligheten att 
granska och debattera partiernas användning av offentliga medel (partistödet) finns 
det en risk att med att dela ut partistöd innan redovisningen lämnats in försvinner, 
särskilt under valår. Varför detta inte föreslås. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 245 Dnr 2021/175 003 KS 
 
Reglemente för kommunens författningssamling och politiskt antagna 
styrdokument 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna förslag för samråd. 

att  förslaget lämnas till socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och bygg-
nadsnämnden och Borgholm Energi AB för samråd. Eventuella yttranden ska 
vara lämnade till kommunstyrelsen senast 9 januari. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har funnit ett behov att förtydliga kommunens regel-
verk för styrdokument. Dessutom anses det behövas ett förtydande av vad kom-
munen anser tillhöra sin författningssamling och därmed ska behandlas på särskilt 
sättenligt kommunallagen.  

Med nuvarande regler måste styrdokument upp till den instans som antog den för 
att göra mindre och redaktionella ändringar i styrdokument. Detta har uppfattats 
som tidskrävande, osmidigt och möjligen förvirrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Reglemente för kommunens författningssamling och politiskt antagna 
styrdokument 2021-11-09. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-03. 

Bedömning 
Förslaget försöker åtgärda de problem med nuvarande regler som identifierats av 
kommunledningsförvaltningen. Förslaget har utgått från nuvarande regler och defi-
nierar nya namn på kategorier för att förtydliga dess funktion, bland dessa finns 
exempelvis Instruktioner. Förslaget ger den som är dokumentansvarig rätten att via 
delegationsbeslut göra mindre revideringar för att exempelvis uppdatera eventuella 
laghänvisningar och hänvisningar till organisationsenheter som bytt namn eller 
upphört. 

Förslaget har setts över av kommunens ledningsgrupp, vilket inkluderar samtliga 
förvaltningschefer och Borgholm Energi AB:s verkställande direktör. 

Förslaget är menat att reglera samtliga förvaltningar. Förslaget påverkar Borgholm 
Energis arbete när de bereder förslag till styrdokument som ska antas av kommu-
nen. 
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Konsekvensanalys 
Förslaget kommer förhoppningsvis förenkla handläggningen av styrdokument och 
författningssamlingen.  

Förslaget förväntas öka transparensen i kommunens arbete med styrdokument och 
författningssamlingen. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och Borgholm 
Energi AB för samråd 
______________
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§ 246 Dnr 2021/179 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möj-
liggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med 
minskat resande hjälpa klimatet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens syf-

te. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18: 

att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår 
kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans samt 
beslutar att ersättning för resa eller restid ej ska utgå där inte fysisk närvaro av sär-
skild anledning är absolut nödvändig. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Motionen. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122. 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen tillåter idag del-
tagande på distans. Detta inkluderades i dessa styrdokument i samband med pan-
damins utbrott, men möjligheten för fullmäktige att besluta om att tillåta delatagan-
de på distans i fullmäktige och nämnderna skapades tidigare i och med lagen 
(2013:1053) om ändring i kommunallagen. Lagändringen togs fram som ett svar på 
den utredning (SOU 2012:30) som bland annat undersökte deltagande på distans 
vid kommunala sammanträden. 

Att tillåta deltagande på distans har motiverats i SOU 2012:30 och den proposition 
som låg till grund för lagändringen (prop. 2013/14:5) med att detta skulle göra det 
enklare att rekrytera förtroendevalda. Båda framhåller dock att det ska ställas vissa 
krav på teknik och att huvudregeln ska vara att kommunala sammanträden hålls 
fysiskt. Detta eftersom utredningen, flera remissinstanser och regeringen ansåg att 
det fysiska mötet i sig var värdefullt, men också eftersom det finns risker och utma-
ningar i att ha deltagare som är med på distans. Detta rör huvudsakligen risken att 
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tekniken inte fungerar som den ska, men också det faktum att inte alla ärende kan 
hanteras med dagens teknik. Exempel på detta är ärenden som kräver slutna om-
röstningar. 

När det kommer till nämndssammanträden finns ett ytterligare problem med att ha 
sammanträden på distans som huvudregler. Det är upp till ordförande att säkerstäl-
la vilka som är närvarande på nämndens sammanträden. Allmänheten har inte rätt 
att delta på nämndsammanträden, särskilt inte när sekretessärenden handlas. Med 
deltagande på distans ökar risken för att personer som inte är behöriga tar del av 
handlingar och det som sägs under sammanträdet eftersom ordförande inte kan 
garantera att ingen annan är i samma rum som den som är med på distans.  

Eftersom kommunen måste erbjuda ersättning för resa till sammanträden bör inte 
kommunen besluta om att reseersättning inte ska erbjudas i vissa fall. Motionen 
lämnar också öppet hur detta ska tolkas, det vill säga i vilka fall fysisk närvara är 
absolut nödvändig. Lösning som ligger närmast till hand är att ordförande för in-
stansen är den som får avgöra, vilket öppnar för eventuell särbehandling i utbetal-
ning av er ekonomisk ersättning som av nuvarande lagstiftning anses vara grund-
läggande för invånare ska kunna delta politiskt på samma villkor. 

Eftersom bifall av motionen strider mot kommunallagens syfte anses det inte lämp-
ligt att bifalla motionen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 247 Dnr 2021/181 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens 

syfte att förkorta beredningstiden. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18: 

att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder har att 
behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av 
arbetsutskott. 

Motionen motiveras bland annat med att nuvarande ordning i onödan förlänger be-
redningen (vilket också anses skapa onödiga kostnader) och att besluten försäm-
ras eftersom de ofta är de samma som arbetsutskottets förslag. Per Lublin (ÖP) 
anser att det är självklart att besluten blir bättre om de redan från början bereds av 
samtliga ledamöter i nämnderna istället för enbart arbetsutskottets ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.  

Motionen. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 121. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige har möjligheten att begränsa och förtydliga arbetsutskottets 
roll i nämndernas reglementen. Nämnderna har dock rätten att delegera beslutan-
derätt till arbetsutskott och andra. Motionens förslag skulle därmed få väldigt olika 
effekt på kommunens olika nämnder (inklusive kommunstyrelsen).  

Den praktiska effekten av att bifalla motionen skulle vara att minska antalet tillfällen 
som ett ärende bereddes av förtroendevalda i de fall underlaget i helhet överens-
stämde med majotitetens önskemål. Det skulle inte i regelmässigt ändra maktför-
hållandena mellan majoriteten och oppositionen och inte heller skulle det påverka 
möjligheten till återremittering eller omarbetande av förslag. Om arbetsutskotten 
enbart tilläts bereda ärenden i vilka de har delegerats beslutanderätt i så är det 
kommunledningsförvaltningens bedömning att beredningstiden skulle öka då fler 
ärenden troligen skulle återremitteras. Detta är dock i högsta grad något som på-
verkas av vilka som sitter i nämnden och dess utskott. 
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Om nämnden anses ge större möjlighet för ledamöterna att föra polemik i ärenden 
så torde avskaffandet av arbetsutskotten som en beredande instans frånta den le-
damot från oppositionen möjligheten att formulera argument emot ett förslag till be-
slut och argument för ett motförslag till dess att ärendet ska avgöras. Dessutom 
skulle majoritens möjlighet att presentera förslag till beslut som åtminstone till viss 
del har tillfredsställt eventuellt motstånd mot originalförslaget minska. 

Hur vida besluten skulle bli bättre eller inte går inte att på förhand avgöra. 

Precis som motionens motivering framhåller finns inget beredningstvång idag. I de 
ärenden som anses kunna lyftas undan beredning av arbetsutskottet kan så göra 
av ordförande om hen skulle vilja göra så. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 248 Dnr 2021/180 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera 

beslutanderätt till anställd.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18: 

att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren delegera att fatta be-
slut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner 
skall skickas vidare för beredning. 

Motionen motiveras med bland annat att nuvarande ordning i onödan förlänger be-
redningen av ärenden och att andra beslut som är av större principiell vikt, så som 
beslut att bifalla bygglov som är planenliga och remissyttrande på upplåtelse av 
allmän platsmark, i dag delegeras till tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Motionen. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 120. 

Bedömning 
Kommunallagen tillåter delegering av fullmäktigebeslut till nämnd (detta inkluderar 
kommunstyrelsen). Nämnd får i sin tur delegera beslutande rätt till del av nämnden 
(utskott), enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner. Det finns dock begräns-
ningar för fullmäktiges och nämnders rätt att delegera beslutanderätt. Detta är 
bland annat: beslut som anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av stör-
re vikt för kommunen; beslut som enligt lag eller annan författning inte får delege-
ras; och e-förslag och som lämnats över till nämnd. 

Kommunallagen ger fullmäktige endast rätten att delegera beslutanderätt till 
nämnd. En nämnd kan i sin tur delegera beslutanderätt till tjänsteperson. Om den-
na tjänsteperson är förvaltningschef kan denne vidaredelegera beslutanderätten. 
Kommunfullmäktige har alltså inte getts rätten att delegera beslutanderätt till en-
skild anställd.  

Kommunfullmäktige kan besluta hur handläggning av motioner ska gå till samt ge 
fullmäktigepresidiet arbetsuppgifter. I och med det finns inget hinder för att ge pre-
sidiet denna delegation. Dock skulle inte denna delegation ges eller tas tillbaka ut-
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an att arbetsordningen görs om. I de fall att fullmäktige inte håller med om presidi-
ets bedömning om krav på beredning av en viss nämnd skulle alltså fullmäktige be-
rövas rätten att fatta beslut om var motionen ska beredas, varför även detta kan 
anses icke önskvärt. 

Arbetsordningen tillåter idag ersättare i fullmäktige rätten att lämna in motioner, 
men enbart vid de sammanträden som de tjänstgör på. Denna bestämmelse skulle 
behöva ändras i fall beslutanderätten delegerades från fullmäktige, då det annars i 
praktiken skulle leda till att ersättare inte har någon rätt att anmäla en motion.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 249 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Tilläggsbudget 2021 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan 
innevarande år 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  tilläggsbudgetera projekt 1001 i investeringsredovisningen med 17 502 720 

kronor för år 2021. 

att  minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 15 752 
720 kronor 2023. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbud-
get respektive plan för år 2022-2023. Projektet har påbörjats år 2021 och efter in-
kommen betalningsplan, som varit något försenat från entreprenören, har kommu-
nen utgifter om cirka 15 750 000 kronor. Det har dessutom uppkommit icke budge-
terade utgifter om cirka 1 750 000 kronor som utfaller i år. 

För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för 
2021 krävs därför en justering av investeringsbudget 2021 med cirka 17 500 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04. 

Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som be-
slutades 2021-05-24 

Bedömning 
Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade in-
vesteringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång 
under år 2021 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.  

Under år 2021 planeras markförberedande arbete, gjutläggning samt rördragning 
för Hus B, C samt K (Bilaga 1 – ritning för översiktsbild). För att investeringsredo-
visningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspekter krävs en tilläggsbudet 
till projektet för år 2021 med 17 502 720 kronor. Budgeten avser att täcka:  

 15 752 720 kronor – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2021 och 
är i enligheten med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av 
Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser huvudsakligen markförberedande 
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arbeten, gjutläggning och rördragningar som är hänförliga till Hus B,C samt 
K.   

 1 500 000 kronor – Dessa kostnader är dels hänfördliga till konsultkostnader 
som uppkommit under upphandlingen och framtagning av förfrågningsunder-
laget, dels kostnader som är hänförliga under själva detaljprojekteringen, där 
gransking har skett mot de handlingar som Stele Entreprenad AB inkommit 
med, innan dessa handlingar blir skarpa bygghandlingar samt kostnad för 
byggledning- och kontroll enligt vårt upphandlade avtal mot WSP.  

 250 000 kronor – Dessa kostnader är hänförliga till bygglovspliktiga kostna-
der som uppkommit i samband med nybyggnationen 

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 15 752 720 
kronor. 

Konsekvensanalys 
Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2021 kan Borgholms 
kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte 
följer beslutad investeringsbudget.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 250 Dnr 2021/188 252 KS 
 
Föreningarnas hus -  köp av fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att godkänna förslaget till köpekontrakt gällande fastigheterna Törnrosen 2, 8 

och 9 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor.  

att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med 
föreningen Folkets Hus i Borgholm i enlighet med villkoren som finns bifoga-
de köpekontrakt. 

att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med 
pensionärorganisationerna SPF och PRO för att förverkliga ett föreningarnas 
hus. 

Till kommunstyrelsens sammanträde ska en resultaträkning för driften av fastighe-
ten presenteras, samt med hur mycket föreningsbidraget till Föreningen Folkets 
hus förväntas minska med. Dessutom ska underhållsbehovet specificeras ytterliga-
re. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets Hus i Borgholm och kommunen har under en tid haft dialog hur 
vi tillsammans ska säkra verksamheten som föreningen driver då föreningen inte 
har kraft att själva sköta fastigheterna på ett bra sätt. Därför föreslås att kommunen 
övertar fastigheterna för en köpeskilling om 1 000 000 kronor samtidigt som före-
ningen tecknar ett 30-årigt hyresavtal med kommunen avseende del av fastigheten 
Törnrosen 2 som garanterar dem rätten att utan ersättning nyttja lokalerna för bio, 
opera, teater och musikföreställningar. 

Förutom föreningen Folkets Hus i Borgholm ges utrymme att nyttja Törnrosen 2 för 
i huvudsak föreningsverksamhet och därigenom skapa ett föreningarnas hus i cen-
trala Borgholm. Dialog har under senare år hållits med SPF och PRO om fasta lo-
kaler för deras socialt viktiga verksamhet, vilket de i dagsläget delvis saknar. Des-
sa kan med fördel inhysas i denna fastighet. 

Övriga fastigheter kan kommunen över tid utveckla och den befintliga stadsplanen 
från 1942 medger för fastigheterna Törnrosen 8 och 9 byggrätter för cirka 8 lägen-
heter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 
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Utkast köpeavtal, 2021-11-04. 

Villkorsbilaga, 2021-11-04 

Kartbilaga, 2021-11-04. 

Bedömning 
Fastigheternas marknadsvärde bedöms vara betydligt högre än det framförhandla-
de priset och gynnar såväl föreningsverksamhet som en kommunal utveckling av 
fler bostäder. Redan idag finns det detaljplanlagt för bostäder på området. Det kan 
komma att behövas justeringar i fall kommunen beslutar att bygga exempelvis fler-
bostadshus på området. 

Föreningen får idag drygt 250 000 kronor i årligt bidrag av kommunen för sin verk-
samhet och sina lokaler. Detta kommer minska betydligt då föreningen enbart 
kommer kunna söka stöd för delar av sin verksamhet.            

Fastigheternas driftskostnader 2020 uppgick till cirka 185 000 kronor (VA, el, fjärr-
värme) och hyresintäkterna till 133 000 kronor (lägenhet, gamla konsum och gara-
gen). Fastighetens skick är delvis eftersatt och underhållsbehovet bedöms till cirka 
4 000 000 kronor vilket får arbetas in i kommunens underhållsplan. Behovet består 
av fasadunderhåll, ventilation samt ytskikt i huvudbyggnaden. Härutöver kan behov 
av hiss till andra våningen föreligga på sikt beroende på hur lokalerna ska använ-
das över tid ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Det behövs även en upprustning av biografssalongens inredning. Detta sköts med 
fördel av Förningen Folkets hus då denna skulle kunna söka betydande stöd mot-
svarande 50 % av kostnaden av Svenska Filminstitutet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för antagande 
Tillväxtenheten 
Fastighetsavdelningen 
______________
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§ 251 Dnr 2021/30 019 KS 
 
Genomförande av digital medborgardialog i resterande delar av kom-
munen 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har under våren 2021 genomfört flera digitala medborgardia-
loger med invandare på kommunens östra sida. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-06 § 78 beslutade bland annat att ge kommunledningsförvaltningen i upp-
drag att genomföra medborgardialoger, på ett liknande sätt, med invånarna i reste-
rande delar av kommunen. 

Dialogerna planeras nu till 2021-11-16, 2021-11-23, 2021-11-30 och 2021-12-02. 
Dessa dialoger ska hållas för socknarna Högsrum och Räpplinge (exklusive Borg-
holm) 2021-11-16, Borgholm centralort och Köpingsviks socken 2021-11-23, sock-
narna Alböke, Föra, Persnäs och Källa 2021-11-30 och socknarna Högby (Löttorp) 
och Böda 2021-12-02. 

Dagens sammanträde 
Sekreteraren redogör för ärendet. 

______________
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§ 252 Dnr 2021/201 805 KS 
 
Extra bidrag till bygdegårdsföreningar för lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  anslå 100 000 kronor för bidrag till bygdegårdsföreningar för kostnader rela-

terade till bygdegårdar. Medlen för bidraget tas i första hand inom kommun-
styrelsen budget för projekt om bidrag. 

att  uppdra kultur- och fritidsutskottet att fördela medlen till bidragen. 

Ärendebeskrivning 
Bygdegårdsföreningar i kommunen har till kommunledningen indikerat ett behov av 
ekonomiskt stöd. Behovet har uppstått exempelvis som en effekt av uteblivna in-
täkter från bokningar av föreningarnas lokaler och ökade uppvärmningskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05. 

Konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen har vissa kvarstående medel i budget 2021 för olika typer av bi-
drag riktade mot föreningar. Av de budgeterade medlen för projekt och bidrag som 
inte än fördeltas återstår 208 000 kronor. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för verkställande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 253 Dnr 2020/218 KS 
 
Köp av fastigheten Norra Gärdslösa 19:1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  köpa fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7 för 300 000 kronor för att möjliggö-

ra parkeringsplatser åt skol- och dagisverksamheten.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten fick i uppdrag (Dnr 2020/218 KS) att undersöka möjligheten att få 
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa. Fastighetsägaren till Gärds-
lösa 19:1>7, Norra Gärdslösa 28 har ställt sig positiv till att avyttra cirka 1 125 
kvadratmeter till Borgholms kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01. 

Kartbilaga fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7 

Bedömning 
Prisbilen stämmer överens med marknadsvärdet, enligt dialog med, av kommunen, 
upphandlad fastighetsmäklare. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 254 Dnr 2020/213 041 KS 
 
För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  
att  överlämna granskningen av Ölands kommunalförbunds delårsbokslut 2021 

tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Ölands kommunalförbund har överlämnat revisionsgranskning för 
delårsbokslut verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått granskningen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Revisorernas utlåtande delårsgranskning 2021, 2021-10-13. 

Granskningsrapport delårsgranskning Ölandskommunalförbund 2021, 2021-10-13. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________
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§ 255 Dnr 2020/216 041 KS 
 
För kännedom: Delårsrapport 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  överlämna granskningen av Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 

2021 tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbunds har överlämnat revisionsgranskning 
för delårsbokslut verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått granskningen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Revisorerna - Utlåtande Kalmarsunds gymnasieförbund, 2021-10-14. 

Granskningsrapport delårsgranskning kalmarsunds gymnasieförbund 2021, 2021-
10-14. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 ______________

36



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-09 256   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 256 Dnr 2021/194 214 KS 
 
För kännedom: beslut om planbesked för del av Borgholm 11:1, Kapel-
ludden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 255 beslutade att bevilja positivt plan-
besked för Borgholm 11:1, Kapelludden och att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram detaljplan.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 255. 

Tjänsteskrivelse till nämnden - Planbesked del av Borgholm 11:1, 2021-11-03. 

Ansökan om planbesked för del av Borgholm 11:1, Kapelludden, 2021-11-03. 

Projektbeskrivning, underlag till beslut om planbesked, 2021-11-03. 

______________
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§ 257 Dnr 2021/197 214 KS 
 
För kännedom: beslut om planbesked Dödevi 8:23 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 255 beslutade att inte bevilja positivt 
planbesked för Dödevi 8:23.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 256. 

Ansökan om planbesked för Dödevi 8:23, 2021-11-04. 

Situationsplan för Dödevi 8:23, 2021-11-04. 

______________
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§ 258 Dnr 2021/198 214 KS 
 
För kännedom: beslut om planbesked Högby-Sandby 12:3 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 261 beslutade att inte bevilja positivt 
planbesked för Högby-Sandby 12:3. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-10-21 § 261. 

Ansökan Högby-Sandby 12:3, 2021-04-16. 

Situationsplan Högby-Sandby 12:3, 2021-04-16. 
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§ 259 Dnr 2021/199 214 KS 
 
För kännedom: beslut om planbesked Borgehage 1:55 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 260 beslutade att bevilja positivt plan-
besked för Borgehage 1:55. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-10-21 § 260. 

Skriftlig reservation Torbjörn Nilsson, 2021-10-21. 

 Ansökan, Borgehage 1:55, 2021-08-04. 

 Skrivelse från sökande, 2021-08-04. 

 Tjänsteskrivelse, 2021-10-11. 
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§ 260 Dnr 2021/200 214 KS 
 
För kännedom: beslut om planbesked Borgehage 1:73 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 257 beslutade att bevilja positivt plan-
besked för Borgehage 1:73. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-10-21 § 257. 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30. 

Skriftlig reservation Torbjörn Nilsson, 2021-10-21. 

Ansökan Borgehage 1:73, 2021-07-09. 

Skiss Borgehage 1:73, 2021-07-09. 
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§ 261 Dnr 2020/219 286 KS 
 
Utbyggnad Runstens förskola 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  äska 1 150 000 kronor (inklusive 15 % ÄTA) i investeringsmedel 2022 för ut-

byggnad av Runstens förskola med ny entré och angöring mot förskolans in-
nergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn. 

att  fastighetsavdelning får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna som 
uppstår. 

Ärendebeskrivning 
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kom-
mun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt 
att uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola 
och skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om 
att fler barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.  

På förskolans våning 2, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn 
som är 4 till 5 år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full att 
även barn som är 3 år behöver delta i verksamheten på våning 2 för att förskolan 
ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt viktigt för 
Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen i vår 
kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04. 

Konsekvensanalys Hall Runsten, 2021-11-01. 

Bilaga 1, 2021-11-01. 

Bedömning 
För att kunna flytta upp barn som är 3 år gamla på våning 2 behövs vissa verk-
samhetsanpassningar av lokalerna. En dörr har installerats i väggen mellan biblio-
teket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokaler-
na. Trappan har anpassats med barnräcke och grindar för att bli säker för barnen. 
Dessa mindre insatser har genomförts inom fastighetsavdelningens och utbild-
ningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar. 

En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig 
till förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytter-
kläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen 
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kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans 
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrym-
ningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stäl-
let som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster. 

En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig 
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till 
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa 
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare 
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn. 

Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård be-
hövs för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på 
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fas-
tighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggna-
den till 1 150 000 kronor (inkusive 15 % ÄTA). Se Bilaga 1 för underlag.  

Dagens sammanträde 
För flytt av barn krävdes en viss justering av  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 262 Dnr 2020/218 KS 
 
Årskurs 6 hemvist 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att överlämna från utbildningsnämnden 2021-06-21 § 67 framtagen information 
till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfull-
mäktige 2021-06-21 § 67 

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

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

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att in-
riktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 
2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel 
för genom-förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att 
uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en 
lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6. 

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att till-
sammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven 
med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av 
Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få 
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa. 

 Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67 beslutade att återremittera ärendet till utbild-
ningsnämnden för att ta fram information om hur Borgholms kommun ska hantera; 
ökning av antal B-klasser eller små klasser kostnadsmässigt och pedagogiskt, 
minskning av elevantalet i Borgholm/Köpingsvik/Rälla och kostnadsökningarna 
samt minskade bidrag och hur detta ska finansieras. 

Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108 beslutade att överlämna framtagen infor-
mation till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfull-
mäktige 2021-06-21 § 67.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-09 262   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108. 

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67. 

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72. 

Reservation (Erik Arvidsson SD). 

Reservation (Carl Malgerud M). 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21. 

Utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107. 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-09 263   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 263 Dnr 2021/176 423 KS 
 
Fastighetsreglering; Solberga 1:195 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna överlåtelseavtal för att delar av Solberga 1:195 som innefattar all-

mänplatsmark ska överlåtas till Tingsene 1:14. 

Ärendebeskrivning 
Roos sälj och konsult AB kommer att genomföra en exploatering av fastigheten 
Sol-berga 1:195 enligt gällande detaljplan 08-KÖP-1325. I och med genomförandet 
av detaljplan ska enligt planen de ytor som innefattar allmänplatsmark så som ge-
men-samma grönytor och vägar tillfalla Tingsene 1:14, skötsel och underhåll över-
låts till Köpingsviks samfällighetsförening. 

Beslutsunderlag 
Överlåtelseavtal. 

Genomförandeavtal mellan markägare/exploatör och vägföreningen. 

Bedömning 
Tingsene 1:14 är kommunens fastighet i Köpingsvik som innefattar all vägmark och 
gemensamma grönytor i samhället. I och med genomförandet är detaljplan 08-
KÖP-1325 tillsakapas nya allmänna ytor på fastigheten Solberga 1:195. För att föl-
ja de ti-digare förrättningar i Köpingsvik bör de allmänna ytorna tillfalla TIngsene 
1:14 och skötsel för ytorna överlåtas till Köpingsviks samfällighet. Samfälligheten 
har tecknat ett genomförande avtal med exploatören för att garantera att anlägg-
ningen byggs och överlåtes enligt samfällighetens krav. 

Konsekvensanalys 
Konsekvenserna vid att besluta enligt förslag garanterar att vägar och grönområdet 
sköts för allmänhetens intresse av samfälligheten.  

Vid beslut om att inte överlåta delar av Solberga 1:195 finns det ingen garanti att 
samfälligheten kan sköta området enligt genomförandeavtalet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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