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§ 266 
 
Information från verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om 
kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar.  

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om: 

 Smittspridningen ökar något i länet, vecka 47 var det 315 smittade i länet, vilket 
är den högsta siffran sedan vecka 20. I Borgholms kommun finns ingen märk-
värd smittspridning för tillfället.  

 Det finns ett gemensamt ansvar delat mellan kommunen och Region Kalmar län 
för hur de äldre inom äldreomsorgen samt personal vaccineras. Borgholms 
kommun har kommit långt med vaccineringen med dos 3. 

 När Borgholms kommun har sammankonster och evenemang måste man se 
över möjligheten att ha deltagande på distans eller i större lokaler.  

 Rekryteringen av en miljö- och byggchef pågår och de första intervjuerna har 
genomförts. 

______________
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§ 267 Dnr 2021/114 140 KS 
 
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök hösten 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verk-
samhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventu-
ella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera el-
ler upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen t.ex. 
genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till Borgholms 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Bedömning 
Till och med 2021-11-23 har hittills 168 stycken företagsbesök genomförts. 

Under hösten/vintern 2021 har företagsbesöken haft mer inriktning till lantbruk och 
gröna näringar, till exempel genom aktivitet som lantbrukssafari med start under 
vecka 41.  

Utmaningar som gemensamt nämns är till exempel höga kostnader för kraftfoder, 
elektricitet, drivmedel (diesel) och vatten. Så även om försäljningspriset på mjölk 
och kött kan upplevas relativt bra just nu så blir ändå marginalen låg pga. de höga 
omkostnaderna.         

Varierande utmaning gällande torka och möjlighet till bevattning, där vissa geogra-
fiska områden under året berikats med mer nederbörd än andra. 

Bristen på bostäder, vikten av bra samhällsservice, skola och möjligheten att resa 
kollektivt nämns också kopplat till utmaningen att rekrytera personal.     

Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är till ex-
empel tillgänglighet, handläggningstider, kommunikation och hur kommunen och 
Borgholm Energi kommunicerar. 

Flera lantbrukare som kommunen träffat har uttryckt att de skulle vilja se bättre dia-
log mellan kommunen och länsstyrelsen för att förenkla hanteringen av ärenden re-
laterade till de öländska stenmurarna.  
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Konsekvensanalys 
Synpunkter och tankar i kontaker med kommunen bottnar gemensamt i bemötande, 
service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som 
den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre företags-
klimat har som mål. 

Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns 
fåtalet negativa synpunkter. 

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upp-
levs också att företagen uppskattar besöken. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen redogör för kommunens företagsbesök och planer inför kommande 
år. Förvaltningen ser ett behov av att fokuserar på vissa näringar innan högsäsong-
en börjar för att förtydliga kommunens riktlinjer och föreskrifter samt få en bredare 
uppfattning av näringslivets behov inför högsäsongen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 268 Dnr 2021/209 261 KS 
 
Information om kommunens arrendeavtal: Infoblad och kommunika-
tionsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har med sin sjöbodsstrategi förändrat hur kommunens ska sköta sina 
arrenden för mark med sjöbodar (sjöbodsarrenden). Kommunledningsförvaltningen 
har tagit fram ett informationsblad (infoblad) och en kommunikationsplan för hur 
detta kommer påverka kommunens sjöbodsarrenden. 

Beslutsunderlag 
Informationsblad (infoblad) och en kommunikationsplan  

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen redogör för informationsplanen.  

______________
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§ 269 Dnr 2021/125 210 KS 
 
Planprioritering, december beslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna förslag till planprioritering 2021 efter samråd med miljö- och bygg-

nadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet 
för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådas med 
miljö- och byggnadsnämnden.   

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. För-
slag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner be-
döms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund.  

 I linje med översiktsplan, fördjupad översiktsplan, kommunens vision och 
andra viktiga styrdokument.   

 Bedömd samhällsnytta.  
 Genomförbarhet/förutsättningar/omfattning 
 Tidpunkt för när planuppdrag givits.  

 
Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan på-
går och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande 
prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet. 

Sedan senaste planprioriteringen beslutades har sex nya planbesked beviljats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 
242, reviderat 2020-04-20 § 67 

Planprioritering december 2021.  

Bedömning 
Arbetet med detaljplaner sker fortlöpande och när en detaljplan färdigställs krävs 
att ytterligare planer är prioriterade utifrån beslutade prioriteringsgrunder. En beslu-
tad planprioritering bedöms skapa en ökad tydlighet och transparens mellan kom-
munledningsförvaltningen och politiker i arbetet med detaljplaner. 
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Dagens sammanträde 
Samhällsplaneraren och tillväxtchefen redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen för godkännande 
______________
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§ 270 Dnr 2021/204 822 KS 
 
Önskemål om hjälp att hitta en lösning för bryggan på stranden i an-
slutning till campingen i Bjärby 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  avsätta 150 000 kronor i investeringsbudgeten 2022 till ny brygga vid Bjärby-

badet, medel anvisas från affärsverksamhet och hamnar. 

att   Runstens bygdegårdsförening får ett årligt bidrag på 12 000 kronor för att 
montera bryggan på våren och ta upp den på hösten. Bidraget belastar Ga-
ta/Parks driftbudget. 

att  lämna till budgetberedningen att justera upp Gata/Parks driftbudget med 12 
000 i budget 2023. 

Ärendebeskrivning 
I Badplatsstrategin beslutad 2020-10-19 står det under punkt 3.2 - Ansvar bland 
annat att ”Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överens-
kommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överens-
kommelser kommer det att innebära ökade kostnader för kommunen”. Bjärbybadet 
klassas i dagsläget som en badplats i kategori C (ej kommunägd, hög besöksfre-
kvens, EU-bad). Målsättningen är att badplatsen ska klassas som en badplats i ka-
tegori E (EU-bad utan kommunal skötsel). Runstens bygdegårdsförening driver 
camping i Bjärby och sköter också badplatsen med tillhörande toalett, brygga med 
mera. Bryggan har inte varit sjösatt på ett par år då det kräver insats med både 
personal och maskiner. I en skrivelse till kommunen beskriver föreningen att med-
lemmar (beroende bland annat på hög ålder) inte mäktar med att hantera bryggan 
längre. Badplatsen är populär och många efterfrågar en brygga enligt föreningen. 
Föreningen ber kommunen om hjälp med att lösa problematiken kring bryggan och 
önskar enligt telefonsamtal att bryggan ska vara cirka 25-30 meter lång. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-11-15. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Bedömning 
Bjärby är en viktig badplats på östra sidan av kommunen. Det är den enda stora 
badplatsen i området mellan Lopperstad och Kårehamn. Att vi har välskötta och 
välutrustade badplaster är en förutsättning för en hållbar utveckling av turismnä-
ringen. Att stötta föreningar för att sköta badplatser i kommunen är i enlighet med 
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den strategi som beslutades i kommunfullmäktige 2020-10-19. Årligt driftbidrag kan 
användas till att anlita lokal entreprenör för hantering av bryggan. 

Konsekvensanalys 
Att om föreningen inte längre kan sköta badplatsen kommer kommunens kostnader 
för Bjärby badplats att öka samtidigt som vi får en sämre skött badplats. Detta grun-
das på att föreningen är närvarande och har möjlighet att utföra tillsyn och skötsel 
av badplatsen mer effektivt. Alternativet är sannolikt kommunal skötsel vilket då av-
viker från intentionerna i Badplatsstrategin. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen redogör för ärendet. Tillväxtenheten och gata-park ser över lösningar. 
Om det är en flytbrygga, eller som en annan lösning som kan tänkas vara aktuellt är 
inte i dagsläget avgjort. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Ekonomiavdelningen  
Gata-park 
______________
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§ 271 Dnr 2021/161 014 KS 
 
Remissvar regional transportplan 2022-2033 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  anta förslag till yttrande över regional transportplan för Kalmar län 2022-2033 

som Borgholms kommuns yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Alla Sveriges regioner tar fram en regional transportplan som omfattar investering-
ar på det regionala vägnätet. I Kalmar län utgörs dessa vägar av samtliga statliga 
vägar utom E22, Ölandsbron, riksväg 25 och 40. Den kommande transportplanen 
gäller för åren 2022-2033 och den ekonomiska ramen är preliminärt 1128 miljoner 
kronor, vilket ger i snitt 94 miljoner kronor per år. Planen sätter viktiga frågor kring 
länets transportinfrastruktur i sitt regionala sammanhang och prioriteringar ska ske 
utifrån vad som kan anses ge bäst regional nytta i Kalmar län. Grundläggande 
ställningstaganden handlar om att stärka funktionen hos länets tillväxtmotor och 
regionala kärnor, skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större 
och mer robusta arbetsmarknadsregioner samt öka tillgängligheten för gods- och 
persontransporter. 

Förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 är nu ute på remiss 
för möjlighet att komma in med synpunkter, sista svarsdag är 31 december 2021.   

Därefter kommer Region Kalmar län sammanställa synpunkterna och eventuella 
revideringar av länsplanen kommer göras. Beslut om att anta länsplanen förväntas 
ske av regionala utvecklingsnämnden i början av år 2022 och beslut av den slutliga 
versionen sker i regionfullmäktige under våren 2022. Länsplanen ska vara rege-
ringen tillhanda senast den 30 april där den också ytterst ska godkännas av rege-
ringen.  

Nationell transportplan kommer att remitteras av Trafikverket senast den 30 no-
vember och därmed delvis att sammanfalla med samrådet av länsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-22. 

Yttrande över regional transportplan för Kalmar län 2022-2033, 2021-11-23. 

Remissversion Regional Transportplan 2022-2033. 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare 
______________
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§ 272 Dnr 2021/34 214 KS 
 
Start-PM Lofta 1:2 och 1:3 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-02 § 23. 

att  godkänna Start-PM för detaljplan för Lofta 1:2 och 1:3. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanarbete för fastigheterna Lofta 1:2, 1:3 och 2:2 pågår sedan tidigare sam-
råd är planerat till början av 2022. För att underlätta den fortsatta processen fö-
reslås att planområdet delas upp i två separata områden då komplexiteten skiljer 
sig åt mellan dessa. Därmed upprättas också nya start-PM för respektive område 
och plan. Start-PM upprättas för att ge sammanfattande information om detaljpla-
nens syfte, platsens förutsättningar, kopplingen till kommunens översiktliga planar-
bete samt preliminär tidsplan och ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Förslag till Start-PM för detaljplan för Lofta 1:2 och 1:3. 

Bedömning 
Då komplexiteten skiljer sig åt mellan det södra respektive det norra området är 
bedömningen att processen underlättas genom att dela upp området i två delar. 
Två planområden innebär två parallella processer vilket medför vissa merkostna-
der. Fördelarna i en smidigare process bedöms dock överväga eventuella kost-
nadsökningar.  

Dagens sammanträde 
  Samhällsplaneraren redogör för Start-PM för Lofta 1:2 och 1:3. 

Beslut skickas till 
Plansamordnaren 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 273 Dnr 2021/210 214 KS 
 
Start-PM Lofta 2:2 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna Start-PM för detaljplan för Lofta 2:2. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanarbete för fastigheterna Lofta 1:2, 1:3 och 2:2 pågår sedan tidigare sam-
råd är planerat till början av 2022. För att underlätta den fortsatta processen fö-
reslås att planområdet delas upp i två separata områden då komplexiteten skiljer 
sig åt mellan dessa. Därmed upprättas också nya start-PM för respektive område 
och plan. Start-PM upprättas för att ge sammanfattande information om detaljpla-
nens syfte, platsens förutsättningar, kopplingen till kommunens översiktliga planar-
bete samt preliminär tidsplan och ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Förslag till Start-PM för detaljplan för Lofta 2:2. 

Bedömning 
Då komplexiteten skiljer sig åt mellan det södra respektive det norra området är 
bedömningen att processen underlättas genom att dela upp området i två delar. 
Två planområden innebär två parallella processer vilket medför vissa merkostna-
der. Fördelarna i en smidigare process bedöms dock överväga eventuella kost-
nadsökningar.  

Dagens sammanträde 
Samhällsplaneraren redogör för Start-PM för Lofta 2:2. 

Beslut skickas till 
Plansamordnaren 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________

13



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-30 274   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 274 Dnr 2017/202 514 KS 
 
Hastighetsdämpande åtgärder på Sandgatan: Väggupp Sandgatan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  upprätta vägbulor för att dämpa den höga hastigheten på Sandgatan. 

Ärendebeskrivning  
Flera skrivelser har inkommit med synpunkter över den höga hastigheten på Sand-
gatan mellan Västra Järnvägsgatan och Per Lindströmsväg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-22. 

Skrivelse om höga hastigheter på Sandgatan mot norra infarten, 2020-07-27. 

Skrivelse med önskemål på hastighetsbegränsare på Sandgatan, 2020-08-31. 

Skrivelse med önskemål på hastighetsbegränsare på Sandgatan, påminnelse, 
2021-07-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-08-15 § 277. 

Bedömning 
Gata-parkenheten gör bedömningen att denna del av Sandgatan mellan Västra 
Järnvägsgatan och Per Lindströmsväg är till stor del en genomfartsled som korsars 
av cykeltrafik och att upprätta vägbulor för att sänka hastigheten bedöms som en 
lämplig åtgärd. 

Konsekvensanalys 
Finanseringen tas från gata-park 1106. 

Beslut skickas till 
Polisen 
GIS-samordnare 
Gata-park för utförande 
______________
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§ 275 Dnr 2017/202 514 KS 
 
Hastighetsdämpande åtgärder i området Dovreviken (Blå Rörområdet) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd 
att  sänka hastigheten från 60 km/t till 30 km/t i hela området Dovreviken och att 

en tydlig skyltning sätts upp. 

att upprätta en lokal trafikföreskrift. 

Ärendebeskrivning 
Boende i området Dovreviken framför i skrivelser önskemål att farthinder anordnas 
för att sänka hastigheten i området.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Skrivelse med önskemål om hastighetsdämpande vägbulor på Spjutgatan, 2021-
08-18. 

Skrivelse om önskat farthinder på Spjutgatan, 2021-08-10. 

Skrivelse med bilaga om Farthinder i Dovreviken (Bågsträngsgatan, Spjutgatan, 
Blårörsgatan), 2021-08-02. 

Skrivelse med önskemål om väggupp på Spjutgatan, 2021-07-29. 

Skrivelse med önskemål om farthinder på Bågsträngsgatan vid korsningen Pilga-
tan, 2021-05-12. 

Skrivelse om hastighetsmätning och farthinder på Spjutgatan, 2021-05-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-08-15 § 277. 

Bedömning 
Gata-parkenheten bedömer att sänka hastigheten är en lämpligare åtgärd än att 
upprätta vägbulor då denna väg inte är en genomfartsväg och det inte finns någon 
gång- och cykelväg inne i området. 

Beslut skickas till 
Polisen 
GIS-samordnaren 
Gata-park för utförande 
______________
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§ 276 Dnr 2021/21 048 KS 
 
Uppväxlingsprojekt 2021 - Runsten-Möckleby IF:s ansökan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  avslå ansökan då kriterierna i riktlinjerna för uppväxlingsprojekt inte anses 

vara uppfyllda. 

att  hänvisa andra kommunala bidrag och möjliga bidrag att söka från ideella för-
eningar. 

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

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

Runsten Möckleby idrottsförening har tidigare ansökt om bidrag, 100 000 kronor, 
för upprustning av lekplats samt större redskapsbod. Projektet uppskattas till en 
kostnad på 290 000 kronor tillkommande är inköp av lekutrustning och eget arbete. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 193 beslutade att avvakta med be-
slut om bidrag till Runsten Möckleby idrottsförening för att ge föreningen möjlighet 
att komplettera ansökan med en specificering av allmännytta, föreningens eget ar-
bete i projektet och materialkostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-14 § 193. 

Komplettering till ansökan om uppväxlingsprojekt, 2021-11-05. 

Bilaga till komplettering till ansökan om uppväxlingsprojekt, 2021-11-05. 

Bedömning 
Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja all-
männyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Må-
let är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i 
den lokala utvecklingen runt om i kommunen.  
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Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva 
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget 
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska använ-
das till.  

Runsten Möckleby IF anses inte uppfylla kriterierna i riktlinjerna för uppväxlingspro-
jekt. 

Beslut skickas till 
Sökande förening 
______________
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§ 277  
 
Avstämning med överförmyndarchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in överförmyndarchefen till dagens 
sammanträde för en avstämning gällande överförmyndarnämndens arbete. 

Dagens sammanträde 
Överförmyndarchefen för den gemensamma överförmyndarnämnden kommunen 
har tillsammans med Mörbylånga kommun och Kalmar kommun redogör för nämn-
dens verksamhet under året. Ämnen som redogörs för är bland annat uppgifter, per-
sonalstyrka och interkontroll. Dessutom framgår följande:  

 Utmaningar under 2020/2021 är: 

o E-wärna är ett ny distalt tjänstverktyg som inte alla använder, vilket är en 
utmaning. 

o Målet för granskningar är en utmaning att räkningarna handläggningen 
sker inom de satta tidsramarna (2021-09-01). Om man får alla att använ-
da e-wärna korrekt kommer detta mål göras enklare att nå.  

o Ett högt inflöda av nya ärenden. 
o Ställföreträdarenheten, tre personer som jobbar som godman och förval-

tare. 
o Det är svårt att rekrytera ställföreträdare, särskilt på grund av pandemin 

och besöksförbud på äldreboenden. 

 Mellan januari och oktober 2021 kom det in 237 nya ärenden. 

 Det har kommit en SOU som kommunen har svarat på. Utredingen föreslår vis-
sa förändringar som skulle påverka överförmyndarnämndens verksamhet. För-
beredalers inför eventuella förslag i en proposition görs. 

Överförmyndarchefen ska återkomma med info om hur minskat antal flyktingar på-
verkat antalet ärenden. 

______________
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§ 278 Dnr 2021/214 622 KS 
 
Avgiftsfri frukost till årskurs 6 till 9 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  erbjuda en enklare avgiftsfri frukost för elever årskurs 6 till 9 i ett pilotprojekt, 

vårterminen 2022. 

att  medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens budgetram. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott 

att  skicka förslaget till utbildningsnämnden för yttrande innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet på sitt sammanträde i december.  

Ärendebeskrivning 
Ärendet lyfts då det ligger i tiden att satsa på studieresultat och att frukosten är en 
viktig faktor för att orka med skoldagen. 

Det finns en del andra kommuner som gjort liknande satsningar med mycket positi-
va erfarenheter. Det har blivit lugnare i klassen och inlärningsförmåga har förbätt-
rats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-29. 

Bilaga till tjänsteskrivelse. 

Initiativ till avgiftsfri frukost för elever åk6 - åk9, 2021-11-29. 

Bedömning 
Bedömningen är att kommunen ökar möjligheterna för sina elever att få mer energi 
till delaktighet och engagemang på lektionerna och främjar på så sätt studieresulta-
ten. 

Tidsperioden för pilotprojektet kommer vara 20 veckor, omfatta två enheter(Slott-
skolan och Åkerboskolan) och erbjudas 315 elever. 

Kostnaden bedöms till följande:  

 Livsmedelskostnad: 10 kronor per person   
 Arbetskostnad: cirka 2700 kronor per vecka per enhet 

Total kostnad: arbetskostnad 108 000 kronor (arbetskostnad) + 315 000 kronor 
(livsmedelskostnad) = totalt 423 000 konor 
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Konsekvensanalys 
Alla elever får inte möjlighet att äta frukost hemma och en del har svårt att äta tidigt.  

Konsekvensen av att erbjuda frukost bidrar till mer lika förutsättningar för våra elever 
med en möjlighet till förbättrade studieresultat. 

Konsekvensen av att inte erbjuda frukost är ett oförändrat läge där vi även fortsatt 
ser att individuella förutsättningar kan påverka studieresultatet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 279 Dnr 2021/222 KS 
 
Tilldelningsbeslut motorförsäkring 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna tilldelningsbeslut till Bolag C med låg självrisk, som angett i offert-

utvärderingen från kommunens försäkringsförmedlare (Bolander & Co). 

Ärendebeskrivning 
Kommunen håller på att handla upp försäkring för motorfordon. Kommunens före-
sökringsförmedlare Bolander & Co har gjort en utvärdering av inkomna anbud. Tre 
inkomna anbud (i utvärderingen kallas Bolag A, Bolag B, Bolag C) uppföljer kraven 
och förmedlaren har efter sin viktning presenterat ett förslag till tilldelning. 

Beslutsunderlag 
Offertutvärdering 2021-11-26. 

Bedömning 
Avtalstiden är mellan 2022-01-01 och 2024-12-31, med rätt till förlängning ett (1) 
plus ett (1) år, det vill säga en längsta total avtalstid om fem (5) år. Bolag C har 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. På de andra parametrarna är de 
tre anbuden likvärdiga.  

Dagens sammanträde 
Controller redogör för ärendet.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 280  
 
Checklista för avstämningsmöten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna checklista för avstämningsmöten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har regelbundet uppsikts-/ avstämningsmöten där 
målet är att kommunstyrelsen och nämnderna (och bolaget) tillsammans ska ut-
veckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker 
i dialogform där de deltagande ska försöka få en gemensam bild över vad som be-
höver göras för att nå kommunens mål och åtgärda eventuella problem. 

Dessa möten utgår från checklistan/dagordningen och högsta chef under nämn-
den/bolaget styrelse bör fylla i denna checklista innan mötet för att förbereda sig 
och för att ge kommunstyrelsens arbetsutskott en god bild av nämndens/bolagets 
verksamhet. Mötet hålls också för att uppfylla kommunstyrelsens internkontroll-an-
svar. 

Beslutsunderlag 
Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott, 
2021-11-30. 

______________
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