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§ 172 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om 
kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar.  

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om bland annat: 

 Angående pandemin (COVID-19): 

o Antalet smittade i länet har ökat något de senaste veckorna och 
smittspridningen i länet är ungefär som samma tid år 2020. 

o Kommunen har haft några enstaka smittade i december, vilket är 
mycket lägre än i intilliggande kommuner. 

o Kommunen har en relativ hög vaccinationstäckning av dos 3, den så 
kallade påfyllnadsdosen. Vaccinationsgraden i dagsläget är cirka 
40%. 

o Regering har gått ut med vissa rekommendationer och restriktioner. I 
dagsläget är Sverige i de som kallas fas 1 av 3, vilket bland annat in-
nebär: 

 Hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare 

 Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika 
större samlingar 

 Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer 

 Serveringsställen ska undvika trängsel 

 Munskydd i kollektivtrafiken 

o Det förväntas att regeringen kommer meddela nya  

 Kommunen har ett mål att göra 200 fysiska företagsbesök 2021. I dagsläget 
har 195 företagsbesök genomförts. 

 Borgholms kommun har från Ölands kommunalförbund fått ett föreläggande 
om att vidta åtgärder för att uppfylla kraven på systematiskt brandskydd i fas-
tigheterna på Ekbackaområdet. Kommunen har vidtagit de åtgärder som 
man föreläggs åtgärda.  

 Kommunen väntar fortsatt på att förvaltningsrättens dom i ärendet om De-
taljplan Borgholm 11:42, 11:45 och del av 11:1 ska vinna laga kraft.  

 En miljö- och byggchef är anställd och ska tillträda sin tjänst 2022-03-22. 
Personen arbetar sedan 4 år som miljö- och byggchef i Nybro kommun.  
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 Kommunen har fått Statistiska centralbyråns befolkningsräkning för kommu-
nen första november (2021-11-01) som visar att det då 10 875 personer var 
bokförda i Borgholms kommun. 

______________
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§ 173 Dnr 2021/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning, november 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter novem-
ber. 

 Resultatet för kommunen är +72,1 miljoner kronor. (Årsprognos +69,5 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +61,0 miljoner kronor. (Årsprognos 
+56,7 miljoner kronor) 

 Likvida medel 64,1 miljoner kronor. (Årsprognos 56,4 miljoner kronor)  
 Investeringar 55,0 miljoner kronor. (Årsprognos 77,5 miljoner kronor) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-14. 

Budgetuppföljning för kommunen november 2021. 

Bedömning 
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 

 

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat men arbetar kontinuerligt med åt-
gärder. 

 Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 
2022 och framåt beroende på när avtal löper ut. 

 Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som på-
verkar resultatet negativt. 

 Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av 
digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer. 

 Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt 
upphandlade mattransporter har ökat. 

Utbildningsnämnden har en budget i balans. Vissa inköp har förlagts under hös-
ten då ett stabilt läge råder ekonomiskt. Nämnden har nu haft möjlighet att kom-
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plettera och uppfylla plan för digitalisering och byte av gammal utrustning som inte 
är funktionsduglig längre. 

En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden har genomförts under året. 

Socialnämnden och dess verksamheterna prognostiserar ett överskott i slutet av 
året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande 
med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fort-
sätta utveckla digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar. Fortsatt ut-
veckling av "Hemsjukhuset" och digitala verktyg planeras efter årsskiftet genom IT-
lösningen i "Hemsjukhuset 3.0". 

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen 
att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Beho-
vet av ytterligare vikarier ökar även för att täcka upp för personal som utbildar sig 
inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet till-
sammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal. 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga åtgärder planerade för året men nämnden 
har lyft problematiken med eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetbered-
ningen. 

______________
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§ 174 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 
2023-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022. 

att godkänna internkontrollplan 2022. 

Ärendebeskrivning 
Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 beslutades av kommunfullmäktige i 
2021-06-21 § 68. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram 
en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar 
och intern kontroll. 

Av verksamhetsplanen framgår 
 att budgetramen 167 860 000 kronor som fördelats ut per kommun-

styrelsens verksamheter, internbudget. 
 nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktivi-

teter. 
 intern styrning och kontroll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 289 föreslår kommunstyrel-
sen att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 289. 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025, 2021-
12-17. 

Borgholms slotts verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-21 175   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 175 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna informationen och lägga nämndernas verksamhetsplaner med 

budget för 2022 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens har fått nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2022. 
Förvaltningscheferna (kommunchefen, utbildningschefen och socialchefen) har kal-
lats för att kunna svara på kommunstyrelsens frågor. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023 

Utbildningsnämnden verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023, antagen i 
oktober. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-12-08 § 113. 

Förslag till Korrigering av utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen, utbildningschefen, socialchefen och ekonomichefen svarar på 
kommunstyrelsens frågor om nämndernas verksamhetsplaner. 

______________
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§ 176 Dnr 2021/213 041 KS 
 
Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 
budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsor-
ganisationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  besluta om förändrade budgetramar för kommunstyrelsen och miljö- och 

byggnadsnämnden i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsor-
ganisationen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden med-
för att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunsty-
relsen behöver korrigeras. Nedan är tidigare beslutade ramar samt förslag till revi-
derade ramar. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 286 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade budgetramar för kommunsty-
relsen och miljö- och byggnadsnämnden i och med det ändrade budgetansvaret för 
förvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 286. 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02. 

Bedömning 
Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden med-
för att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunsty-
relsen behöver korrigeras. Förändringen avser att delar av administrationen flyttas 
från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden. Budget för kommunsekre-
terare och för servicecenter är kvar i kommunstyrelsens budgetram. 

Beslutade ramar
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen 168 905 166 983 167 511 170 750
Miljö- och byggnadsnämnd 8 244 8 119 8 238 8 368
Totalt 177 149 175 102 175 749 179 118

Nya ramar
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen 167 860 165 835 166 233 169 391
Miljö- och byggnadsnämnd 9 288 9267 9 516 9 727
Totalt 177 149 175 102 175 749 179 118
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrel-
sen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 177 Dnr 2021/204 822 KS 
 
Önskemål om hjälp att hitta en lösning för bryggan på stranden i an-
slutning till campingen i Bjärby 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 270 föreslår kommunstyrelsen att 
avsätta 150 000 kronor i investeringsbudgeten 2022 till ny brygga vid Bjärby-badet, 
medel anvisas från affärsverksamhet och hamnar; att Runstens bygdegårdsföre-
ning får ett årligt bidrag på 12 000 kronor för att montera bryggan på våren och ta 
upp den på hösten. Bidraget belastar Gata/Parks driftbudget; samt att lämna till 
budgetberedningen att justera upp Gata/Parks driftbudget med 12 000 i budget 
2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 270. 

Skrivelse, 2021-11-15. 
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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 
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 
Yrkande 
Tomas Zander (C) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Processen att godkänna investering och driftsbidrag till Bjärbybadet sker med mail 
och snabbehandling i KSAU. Observera att denna badplats är viktig för Borgholms 
kommun och särskilt med den geografiska läget i  sydöstra kommundelen. Dock är 
badplatsen en icke kommunal badplats. De principer som hitintills sker för denna ka-
tegori är att Kultur-, och fritidsutskottet ska bereda ansökan och föreslå medelsan-
visning. Vi har många ideella föreningar med styrelser som sliter och har att hantera 
sin ekonomi och då är det särskilt viktigt att ha en robust process för detta. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Gata-park 
______________
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§ 178 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta förslag på Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024. 

att  upphäva Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för 
kultur- och fritidsnämnden antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 §11. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 ge kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidsprogram för 
Borgholms kommun 2022-2024. Utskottet har under året arbetar fram ett förslag. 
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har varit delaktiga vad gäller biblio-
tek, fritidsgårdar, kultur & skola samt kulturskola.  

Förslaget på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 skickades i början av oktober ut 
på remiss till bland annat socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö-och bygg-
nämnden, Borgholm energi, föreningar i kommunen och alla gruppledare i kom-
munfullmäktige. Förslaget har även publicerats på kommunens hemsida och Face-
book. 1 november 2021 var sista dag att lämna remissyttrande. 

Remissyttrande har lämnats av: 
Långlöts hembygdsförening 
miljö-och byggnadsnämnden 
PRO Borgholm 
Räpplinge hembygdsförening 
Sandviks byalag 
socialnämnden 
utbildningsnämnden 
Ölands hembygdsförbund 
Öland kust till kust förening 

Kommunsekretaren har meddelat att enligt den nya uppdelningen av kommunens 
styrdokument ska det heta Kultur- och fritidstrategi för Borgholms kommun 2022-
2024.  

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun antog 2001-02-26 § 11 Kultur- och fri-
tidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden. 
Dessa mål bör upphävas när den kultur- och fritidspoliska strategin antas. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 47 föreslår kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag på Kultur- och fritidsstrategi för 
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Borgholms kommun 2022-2024 enligt BILAGA; samt att upphäva Kultur- och fri-
tidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden 
antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 §11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 47. 
Remisssvar kultur- och fritidspolitisk strategi 2022-2024, 2021-11-10. 
Förslag på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024, 2021-11-16. 

Bedömning 
Syftet med kultur- och fritidsstrategin är att formulera en gemensam vilja kring kul-
tur- och fritidsfrågorna, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en 
beredskap för framtiden och stimulera till utveckling. 

Konsekvensanalys 
Kommunen har budgeterat för att 2022 kunna genomföra en del av aktiviteterna 
som kan komma att genomföras för att uppfylla strategin. En med precis redogörel-
se av budgetpåverkan är beroende av den handlingsplan som ska tas fram efter 
strategin antas. Budgeten för aktiviteterna i handlingsplanen fastställs i ordinarie 
budgetprocess. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S), Sara Kånåhols (V) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommun-
styrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag till beslut med följande ändringar: 

 Att på sida 7, stycke 2 byta ut ordet ”översiktsplanen” mot ”Borgholms kom-
mun”. 

 Att på sida 7, stycke 2 byta ut ordet ”hög” mot ”god”. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla Lars Ljungs med fleras yrkande.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 179 Dnr 2021/125 210 KS 
 
Planprioritering, december beslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna förslag till planprioritering 2021. 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 269. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

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 
Yrkande 
Nina Andersson-Junkka (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Plansamordnaren 
______________
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§ 180 Dnr 2021/207 141 KS 
 
Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholms 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  ställa sig bakom satsningen på ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet 

enligt SKAL-modellen. 

att  uppmana utbildningsnämnden att införa arbetssättet enligt SKAL-modellen i 
enlighet med förslaget. 

att  anvisa 600 000 kronor ur kommunstyrelsens rambudget 2022 för ändamålet 
som avropas av utbildningsförvaltningen för att rekrytera en ”SKALperson”. 

att  beakta medel (300 000 kronor) för ändamålet i budgetberedningen inför 2023 
års rambudget. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i november tillsammans med representanter 
från näringslivsrådet, företagarna på Öland och utbildningsförvaltningen informa-
tion om hur man i Gislaved arbetar för att stärka samarbetet mellan skolorna och 
det lokala näringslivet. Modellen kallas kortfattat för SKAL (skola-arbetsliv) och är 
ett strukturerat sätt att arbeta mellan grundskola och näringsliv under hela grund-
skoltiden. Här knyts företag till de olika skolorna och aktiviteter genomförs med oli-
ka inriktning utifrån ålder och årskurs. Syftena är bland annat att: 

 eleverna ska bli säkrare i vilka gymnasieval man ska göra 

 en större kunskap hos eleverna kring olika yrken 

 skapa bättre underlag till kompetensförsörjning i hemkommunen 

Näringslivsföreträdarna såg positivt på om Borgholms kommun gjorde en liknande 
satsning särskilt vilket också bedömdes stärka det lokala företagsklimatet. 

Härefter fördes diskussion mellan arbetsutskotten i kommunstyrelsen och utbild-
ningsnämnden samt tjänstemännen om hur Borgholms kommun skulle kunna ut-
forma en lokal variant efter våra förutsättningar. 

En uppstart är möjlig i januari 2022 där en arbetsgrupp med förslagsvis, ”SKALper-
son”, näringslivsutvecklare, SYV startar upp för att ta fram Borgholmsmodellen uti-
från Gislaveds modell. Kostnaden uppskattas till 600 000 kronor per år och en 
lämplig projektlängd för utvärdering bedöms vara 1,5 år.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott såg posi-
tivt på SKAL-modellen och konstaterade att man vill gå vidare med att implemente-
ra detta arbetssätt i Borgholms kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 285 föreslår kommunstyrelsen att 
ställa sig bakom satsningen på ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet enligt 
SKAL-modellen; att uppmana utbildningsnämnden att införa arbetssättet enligt 
SKAL-modellen i enlighet med förslaget; att anvisa 600 000 kronor ur kommunsty-
relsens rambudget 2022 för ändamålet som avropas av utbildningsförvaltningen för 
att rekrytera en ”SKALperson”; samt att beakta medel (300 000 kronor) för ända-
målet i budgetberedningen inför 2023 års rambudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 285. 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 § 265. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 181 Dnr 2021/214 622 KS 
 
Avgiftsfri frukost till årkurs 6-9 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 278 beslutade skicka förslaget till 
utbildningsnämnden för yttrande innan kommunstyrelsen behandlar ärendet på sitt 
sammanträde i december. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 278 föreslår kommunstyrelsen att 
erbjuda en enklare avgiftsfri frukost för elever årskurs 6 till 9 i ett pilotprojekt, vår-
terminen 2022; samt att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens bud-
getram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 278. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29. 

Bilaga till tjänsteskrivelse. 

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

Utbildningsförvaltningens yttrande gällande avgiftfri frukost till årskurs 6 till 9. 

Utbildningsnämnden 2021-12-20 § 134. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-12-08 § 114. 

Underlag till utbildningsnämndens beslut - Barnkonsekvensanalys avgiftfri frukost, 
2021-12-20. 
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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 330 elever. På Slottsskolan omfattar pro-
jektet årskurs 6-9 och på Åkerboskolan, vars elever i årskurs 5 går tillsammans 
med årskurs 6, omfattar projektet årskurs 5-9. 

Total kostnad: arbetskostnad 108 000 kronor (arbetskostnad) + 315 000 kronor 
(livsmedelskostnad) = totalt 423 000 konor. 

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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar avslag 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut; samt Marcel van Luijns med fleras avslagsyrkande.  

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Reservation 
Torbjörn Johansson (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet (se nedan). 

Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se 
nedan). 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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______________
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Reservation Framtid Öland KS 2021-12-21
Ärende 10 Avgiftsfri frukost till årskurs 6-9

Detta ärende har påskyndats utan att nödvändig beredning har gjorts. Skolpersonalen har inte blivit
tillfrågade och besluten verkar vara tagna i fel ordning. Det verkar som att vissa dokument har
bakåtdaterats. Hela processen verkar skett i demokratins utkanter.
T.ex. verkar ingen veta hur många elever som hoppar över sin frukost. En lärare berättade att hen
hade frågat i två högstadieklasser om hur många det var som ätit frukost hemma innan de åkte till
skolan. Resultatet blev att c:a 80 % av eleverna hade ätit på morgonen. Om denna siffra skulle
stämma verkar en gratis frukost för alla elever i årskurs 6 – 9 vara överflödigt.

Dessutom har det framkommit att vissa skolskjutsar kommer så sent att dessa elever inte hinner med
sin frukost förrän på första rasten.

Vi kan här se att man kommit med en lösning innan behoven/problemen har identifierats. Vi tror att
kostnaden för denna gratisfrukost kan göra mer nytta på annat håll inom skolan och dess pedagogik. I
alla fall bör en noggrannare analys göras för att belysa vilka problem som finns och hur dessa kan
lösas innan ett beslut tas i detta ärende.

Av denna anledning reserverar Framtid Öland sig i detta ärende.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin
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Borgholm 21121 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation mot förslag att införa 
fri frukost till högstadiet 
 
Moderaterna reserverar sig mot ovanstående ärende med följande motivering: 
 
 

1. Förslaget är inte önskat från utbildningsförvaltningen 
2. Man har redan fått skära ner på speciallärare och vill prioritera dessa 
3. Budgeten för en fortsättning och omfattning från hösten 2022 är inte anvisad 
4. Arbetsmiljön för elever och lärare och övrig personal pga logistiken och 

tidsramen är löst med ett hastverk som gör att förvaring ätande mm troligen 
skapar både nedskräpning och undervisningsproblem med möjligt ätande in på 
lektionstid 

5. Utvärderingskriterier är inte klargjorda 

 
Det ska påpekas att ett berett förslag med beredning, prioritering och 
finansiering inte är något som vi kommer att motsätta oss 
 
 
 Borgholm 210621 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud

24



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-21 182   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 182 Dnr 2021/212 048 KS 
 
Bidrag för lekplats i Räpplinge 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  i samråd med Äpplerums Samfällighetsförening bygga en lekplats mellan 

Vallmovägen och Syrenvägen i Räpplinge. 

att  anvisa projektet 108 000 kronor ur kommunstyrelsen budget för projekt och 
bidrag 1010 1300. 

att  ge kommunchef i uppdrag att teckna som skötselavtal med föreningen, om 
förvaltningen anser det vara nödvändigt. 

Ärendebeskrivning 
Äpplerums Samfällighetsförening har 2021-11-26 inkommit med en ansökan om att 
återskapa den lekplats som nu står och förfaller, på en grönyta invid Vallmovägen i 
Äpplerum, Borgholms kommun. Den nya lekplatsen planeras alltså byggas på den 
yta där det tidigare varit en lekplats, mellan Vallmovägen och Syrenvägen i Äpple-
rum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-09. 

Äpplerums samhällsförenings ansökan om bidrag för lekplats intill Vallmovägen, 
2021-11-26. 

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 108 000 kronor. 

Borgholms kommun äger fastigheten som lakplatsen planeras anläggas. Utan sär-
skilt avtal med föreningens faller underhållskostnader på kommunen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S), Erik Aridsson (SD), Sara Kånåhols (V), Marcel van Luijn (M) och 
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Äpplerums Samfällighetsförening  
Fastighetsavdelningen 
Kommunchefen 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 183 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 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 246 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida 
mot kommunallagens syfte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 246. 

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 
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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 
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. 

Konsekvensanalys 
Att bifalla motionen skulle strida mot kommunallagens syfte. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD), Sara Kånåhols (V) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att avslå 
motionen.  

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 247 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle 
uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 247. 

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 
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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. 

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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrel-
sen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att föreslå 
fullmäktige att avslå motionen.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________

30



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-21 185   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 185 Dnr 2021/180 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 248 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige sak-
nar rätten att delegera beslutanderätt till anställd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 248. 

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 för beslut. 

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. 
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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-
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.  

Konsekvensanalys 
Beslutet skulle strida mot kommunallagen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrel-
sen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att föreslå 
fullmäktige att avslå motionen.  

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  informationen till handlingarna. 

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 
Kommunfullmäktige för kännedom 
______________
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§ 187 Dnr 2021/114 140 KS 
 
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök hösten 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök 

hösten 2021. 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 267. 

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. 

______________
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§ 188 Dnr 2021/172 007 KS 
 
För kännedom: Gemensamt revisionskontor med Region Kalmar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 143 beslutade att bifalla revisorernas förslag om 
att genom kommunrevisorerna ingå förhandlingar med Region Kalmar län om ett 
gemensamt revisionskontor administrerat av Region Kalmar län. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 143. 

______________
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§ 189 Dnr 2021/10 002 KS 
 
Meddelande och delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den till-
sammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan). 

______________
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-12-17

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-12-21

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.5 Begäran om yttrande om lång transport - Ärende 
TRV 2020/128943
med bilaga Färdvägsintyg

Jonatan Wassberg §2/2021

2021-01-04 Christina  Norberg Jonatan Wassberg

KS 2021/13-002 Delegation kommunsekreterare K-SEKR

Jonatan Wassberg

2021.1008 Grävtillstånd- Grävning sker på Enevägen 17 mf 
under perioden 2021-04-01-2021-06-30

Julia Hallstensson §15/2021

2021-04-19 20210025/El-tel networks Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.1851 Viktorialoppet-- ingen erinran mot ansökan om 
löpartävling 2021-07-15 kl. 15.00-23.00.

Anders Magnusson 
§65/2021

2021-06-28 Yttrande Anders Magnusson

KS 2021/33-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021 TC

Anders Magnusson

2021.1993 Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Hantverkaregatan 
Del 230

Julia Hallstensson §22/2021

2021-08-26 20210046/BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.2351 Yttrande över SOU 2021:36 Gode män och 
förvaltare – en översyn

Ilko Corkovic §18/2021

2021-10-08 Justitiedepartementet Remiss Ilko Corkovic

KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Jonatan Wassberg

2021.2411 Delegationsbeslut att ge fullmakt för Hans 
Johannesson att föra kommunens talan i  
förundersökningen gällande ärendet K 167- 217-20 
samt att för Borgholms kommuns räkning ta ställning 
till föetagsbot 

Ilko Corkovic §17/2021

2021-10-11 Ilko Corkovic

Sidan  1 av 3
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KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

2021.2887 Delegationsbeslut justering friskvårdsbidrag Johanna Alfredson §1/2021

2021-11-30 Johanna Alfredson

KS 2021/202-003 Justering av riktlinjer för friskvårdsbidrag HR-C

Johanna Alfredson

2021.2983 Borgholms kommun meddelar i telefonsamtal med 
sökande att ingen erinran mot ansökan finns 
gällande transportsdispensen 2021-11-26 inom 
kommunen. 

Jan-Åke Johansson §1/2021

2021-12-10 2021/130063/Trafikverket Transportdispensenheten Jan-Åke Johansson

KS 2021/17-311 Trafikfrågor 2021 AVDC

Magdalena Widell

2021.3026 Delegationsbeslut - Avrop Beläggningsarbeten 2018
-2

Linda Kjellin §1/2021

2021-12-14 Linda Kjellin

KS 2021/16-002 Delegation EKC EKC

Magdalena Widell

2021.3032 Förläning av avtal avseende; Byggtjänster 
Elarbeten/tjänster 

Ilko Corkovic §15/2021

2021-06-01 Elajo AB Ilko Corkovic

KS 2021/1-059 Upphandling ramavtal KSO

Magdalena Widell

2021.3033 Direktupphandling gällande mattransporteer i 
Borgholms kommun; Netto taxi AB

Ilko Corkovic §16/2021

2021-06-01 Ilko Corkovic

KS 2021/1-059 Upphandling ramavtal KSO

Magdalena Widell

2021.3035 Grävtillstånd- Grävning sker på Badhusgatan 11 - 
23A med fler 2021-11-08--2022-01-31 

Julia Hallstensson §33/2021

2021-12-15 20210063/Eltel Networks Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.3036 Grävtillstånd- Grävning sker på grönyta längs 
Sandgatan c:a 110 m 2021-12-01--2022-03-31

Julia Hallstensson §34/2021

2021-12-15 20210064/Telia/Skanova Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

2021.3037 Grävtillstånd- Grävning sker på Kattfotsvägen 12, 
Rälla 2021-08-30-2021-12-31

Julia Hallstensson §35/2021

2021-12-15 20210049/Eon Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Julia Hallstensson

Sidan  2 av 3
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2021.3039 Grävtillstånd- Grävning sker på fiskarvägen i Rälla 
2021-11-08-2021-12-17

Julia Hallstensson §36/2021

2021-12-15 20210062/BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Magdalena Widell

2021.3040 Grävtillstånd- Grävning sker på Stensuddstigen  13-
12 under perioden 2021-12-01--2022-04-19

Julia Hallstensson §37/2021

2021-12-15 20210065/Jonas Anderssons bygg Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Magdalena Widell

2021.3041 Grävtillstånd- Grävning sker på Södra långgatan 23 
2021-11-08-2021-12-03

Julia Hallstensson §38/2021

2021-12-15 20210061/BEAB Julia Hallstensson

KS 2021/3-002 Grävtillstånd  2021 MEX

Magdalena Widell

Sidan  3 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.2774 I Protokoll från 2021-10-11 Ölands vattenråd Magdalena Widell

2021-11-18 Ölands vattenråd 

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.2844 I Underrättelse om beslut i avslutad 
lantmäteriförrättning gällande stugan 488, 
Borgholm 11:1

Magdalena Widell

2021-11-22 Lantmäteriet/Stugan 488

KS 2019/226-214 KS meddelande UNDERRÄTTELSE

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt 
försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden

2021.2862 I Överprövning enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU);
nu fråga om behörig domstol- Förvaltningsrätten 
överlämnar handlingarna i målen till 
Förvaltningsrätten i
Växjö för fortsatt handläggning i mål 8890–8895-
21
8899–8903-21

Magdalena Widell

2021-11-26 Förvaltningsrätten i Linklöping 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.2863 I Registreringsbevis 559348-6789 Magdalena Widell

2021-11-26 Bolagsverket

KS 2021/108-107 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Bildande av allmännyttigt bostadsbolag

2021.2864 I Aktiebok Borgholmshem Magdalena Widell

2021-11-26 Bolagsverket Ekonomi- och 
fastighetsavdelnigen

KS 2021/108-107 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Bildande av allmännyttigt bostadsbolag

2021.2874 I Skrivelse om hotet om borttagande av turerna av 
linje 107 samt svar från KSO

Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-12-15

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2021-11-16 - 2021-12-15

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 3
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021-11-29 Ilko Corkovic

      KS meddelande 

2021.2879 I Växjö FR 824-20 Dom 2021-11-29 Jonatan Wassberg

2021-11-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2018/96-109 KS meddelande DOM

Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till 
mellanstadiet 

2021.2880 I Växjö FR 825-20 Dom 2021-11-29 Jonatan Wassberg

2021-11-30 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/191-106 KS meddelande DOM

Öland en kommun; Erbjudande - utredning av 
förutsättningar för kommunsammanslagning på 
Öland

2021.2882 I Kopia av Länsyrelsens beslut 8903-21 Jonatan Wassberg

2021-11-30 Länsstyrelsen Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.2885 I Uppmaning från Visita till Sveriges kommuner 
och regioner angående bokning av julbord

Jonatan Wassberg

2021-11-30 Visita

KS 2021/161-014 KS meddelande

Regional transportplan 2022-2033

2021.2886 I Kopia av Länsyrelsens beslut 4328-21 Jonatan Wassberg

2021-11-30 Länsstyrelsen Kalmar län

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.2893 I Protokoll fört vid (konstituerande) 
styrelsesammanträde i Borgholmshem AB under 
bildande den 2021-10-20

Jonatan Wassberg

2021-12-01 Borgholmshem AB

KS 2021/108-107 KS meddelande PROTOKOLL

Bildande av allmännyttigt bostadsbolag

2021.2930 I Protokoll från sammanträdet 2021-12-21 gällande 
ledningsrätt för vatten- spillvatten och dagvatten

Magdalena Widell

2021-12-07 Lantmäteriet 

KS 2021/4-423 KS meddelande PROTOKOLL

Markfrågor 2021

2021.2978 I protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 3 december 2021

Magdalena Widell

2021-12-09 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

Sidan  2 av 3
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2021.2992 I Skrivelse om Bödakustens Östra Naturreservat 
och Vem tar ansvar för att Länsstyrelsens regler 
efterföljs i Böda Kustens  Östra Naturreservat?

Magdalena Widell

2021-12-13 Per o Solbritt Einarsson

      KS meddelande SKRIVELSE

2021.3020 U Borgholms kommun väljer att inte yttra sig 
angående Remiss M2021_02019 Promemorian 
Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall

Jens Odevall

2021-11-30 Miljödepartementet

KS 2021/190-00 Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 169 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna 

DELEGERINGSBESLUT

Remiss M2021_02019 Promemorian Säkerhet 
vid hantering av utvinningsavfall

2021.3025 I Protokoll överförmyndarnämnd 18 nov 2021 Magdalena Widell

2021-12-14 Överförmyndarnämnden 

      KS meddelande PROTOKOLL

2021.3034 I Protkoll från Kommunförbundet Kalmar län 2021-
12-02

Magdalena Widell

2021-12-15 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

Sidan  3 av 3

43


	Protokoll förstasida
	Information från verksamheten, kommunchefen
	Beslut KS 2021-12-21
Information från verksamheten, kommunchefen
	Sida 1
	Sida 2


	Budgetuppföljning, november
	Beslut KS 2021-12-21
Budgetuppföljning, november
	Sida 1
	Sida 2


	Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025
	Beslut KS 2021-12-21
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025
	Sida 1
	Sida 2


	Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2022
	Beslut KS 2021-12-21
Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2022

	Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen
	Beslut KS 2021-12-21
Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen
	Sida 1
	Sida 2


	Önskemål om hjälp att hitta en lösning för bryggan på stranden i anslutning till campingen i Bjärby
	Beslut KS 2021-12-21
Önskemål om hjälp att hitta en lösning för bryggan på stranden i anslutning till campingen i Bjärby
	Sida 1
	Sida 2


	Kultur- och  fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024
	Beslut KS 2021-12-21
Kultur- och  fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024
	Sida 1
	Sida 2


	Planprioritering, december beslut
	Beslut KS 2021-12-21
Planprioritering, december beslut
	Sida 1
	Sida 2


	 Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm
	Beslut KS 2021-12-21
 Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm
	Sida 1
	Sida 2


	Avgiftsfri frukost till årkurs 6-9 
	Beslut KS 2021-12-21
Avgiftsfri frukost till årkurs 6-9
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Reservation (Torbjörn Johansson och Annette Hemlin FÖL) Avgiftsfri frukost kommunstyrelsen 2021-12-21
	Reservation (Carl Malgerud M) Avgiftsfri frukost kommunstyrelsen 2021-12-21

	Bidrag för lekplats i Räpplinge
	Beslut KS 2021-12-21
Bidrag för lekplats i Räpplinge
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet 
	Beslut KS 2021-12-21
Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet 
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna 
	Beslut KS 2021-12-21
Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna 
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner
	Beslut KS 2021-12-21
Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner
	Sida 1
	Sida 2


	För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund
	Beslut KS 2021-12-21
För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund

	Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök hösten 2021
	Beslut KS 2021-12-21
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök hösten 2021
	Sida 1
	Sida 2


	För kännedom: Gemensamt revisionskontor med Region Kalmar
	Beslut KS 2021-12-21
För kännedom: Gemensamt revisionskontor med Region Kalmar

	Meddelande och delegationsbeslut 
	Beslut KS 2021-12-21
Meddelande och delegationsbeslut 
	Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-12-21
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Meddelanden 2021-11-16--2021-12-15
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3



