
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Paragrafer 
281-289 

 

Plats och tid 
 
 

Stadshuset, KS-rummet 08:30-12:00 
 Beslutande ledamöter 
 

Staffan Larsson (C) 
Ilko Corkovic (S) 
Carl Malgerud (M) 

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, sekreterare 
Elin Nilsson Walldén, praktikant 
Anders Magnusson, tillväxtchef § 282 
Julia Hallstensson, mark- och exploateringsstrateg § 282 
Magnus Areskog, kommunpolis § 283 
Linda Hedlund, utvecklingsstrateg § 283 
Stefan Halldorf, biogasrådgivare Biogasboost § 284 
Mattias Sundman, controller § 289 

 Justerare Carl Malgerud med Ilko Corkovic som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset, plan 1 2021-12-21  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Staffan Larsson 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Carl Malgerud 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-12-21 Datum då anslaget tas ned 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 281 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av 
delegationsbeslut 

2021/11 002  3 - 4 

§ 282 Reviderad utredning trafiksituationen Stora Rörs hamn 2020/149 319  5 - 6 

§ 283 Trygghetsmätning   7 

§ 284 Information om Biogasboost   8 

§ 285 Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i 
Borgholm 

2021/207 141  9 - 10 

§ 286 Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 
budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för 
förvaltningsorganisationen 

2021/213 041  11 - 12 

§ 287 Bidrag för lekplats intill Äpplerum 2021/212 048  13 

§ 288 Kalmar länstrafik linje 107   14 

§ 289 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan 
för 2023-2025 

2021/81 041  15 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-07 281   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 281 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av de-
legationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att höja den upplevda kva-

litén på måltidstjänsten som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. Vid-
tagna åtgärder ska återrapporteras senast mars 2022. 

Härutöver i egenskap av budgetdebredningen meddelar kommunstyrelsens arbets-
utskott 

att  budgetberedningen ser positivt till att budgeterade medel för STATSBIDRAG 
flyttar från 2021 till 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till dagens sammanträde bjudit in måltidsche-
fen som informerar om kostenhetens arbete. 

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

Dagens sammanträde 
Måltidschefen redogör för hur kostenheten arbetar med matsedlar och måltidsbe-
ställningar samt för rutinerna för kommunikationen mellan kostenheten och äldre-
omsorgen. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen ska fördjupa sin 
dialog om rutinerna som styr kommunikationen mellan äldreomsorgen och kosten-
heten. Måltidschefen lyfter att det finns förbättringspotential av den upplevda kvali-
tén på måltidtjänsten inom äldreomsorgen, något som kommunchefen får i uppdrag 
att titta närmare på och vidta åtgärder för. 

Kommunchefen informerar om: 

 På näringslivsgalan 2022 har föreningen Företagarna Öland önskat ha en 
mindre sammankomst med ett 60-tal gäster.  

 COVID-19-läget ser fortsatt relativt bra ut i Borgholms kommun. I Kalmar län 
finns dock en ökad smittspridning. Kommunen följer regionens exempel att 
försöka inte blanda arbetsgrupper eller avdelningar samt att personalen hål-
ler avstånd vid till exempel luncherna. 

 Borgholms kommun har fått ett förläggande från Ölands Kommunalförbund 
gällande brandskyddet i fastigheter på Ekbacka-området. Pandemin har för-
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senat vissa fastighetsåtgärde. Alla nödvändiga åtgärder har nu vidtagits och 
risken för vite anses därför vara avvärjt.  

 Det har skett en IVO-anmälan mot en enhet på ett särskilt boende i kommu-
nen. Detta på grund av att det funnits brister i personalens agerande gente-
mot en boende. Kommunen ser över rutinerna, anställer mer personal samt 
håller på att rekrytera ny chef för den aktuella enheten.  

 Socialförvaltningen har fått statsbidrag från socialstyrelsen för att säkerställa 
en god vård och omsorg av äldre personer. Det budgeterade beloppet har in-
te använts då inte alla aktiviteter i projektet inte hunnits med. Socialförvalt-
ningen ser att behov att flytta cirka 2 000 000 kronor från projektet från 2021 
till 2022. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 282 Dnr 2020/149 319 KS 
 
Reviderad utredning trafiksituationen Stora Rörs hamn 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd 
att  godkänna utskick av samrådsförslag. 

Ärendebeskrivning 
Under åren har flera skrivelser inkommit till kommunen angående trafiksituationen i 
Sto Rörs hamn- och badplatsområde. För att redogöra hela ärendet har vi sam-
manfattat några av de skrivelser som inkommit de senaste 10 åren och de beslut 
som fattats i samband med dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 180 beslutade att ge kommunche-
fen i uppdrag att återkomma med förslag i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 180. 

Reviderad utredning av trafiksituationen i Stora Rörs hamn, 2021-10-07. 

Utredning trafiksituationen Stora Rörs Hamn, 2021-05-25. 

Bedömning 
Syftet med denna utredning är att sammanställa alla års olika förslag och synpunk-
ter till ett förslag som kan läggas in för budgetering under 2022 för hamnar och 
badplatser. Målsättningen är att minska trafiken i hamnområdet samt badplatsen. 
Målsättningen är också att hitta ett förslag som tillgodoser allas viljor och önskemål 
så mycket som möjligt. Med begränsningar av de allmänna ytorna som finns i om-
rådet samt den gällande byggnadsplanen. 

Till förslaget hör att insatserna i prioritering 1 föreslås finansieras med intäkter från 
parkeringsavgifter samt ur driftbudgeten för hamnar, Stora rör. 

Konsekvensanalys 
Vid beslut om godkännande av samrådsförslaget kommer det efter samrådstiden 
sammanställas en budget för projektet vilket måste vägas in i budgetprocessen för 
2022. Preliminär budget för projektets prio 1 åtgärder är 260 000 kronor vilket finan-
sieras av kommunen. Parkeringsplatser avgiftsbeläggs fr.o.m. säsongen 2022. Öv-
riga åtgärder kräver gemensam finansiering med intresseföreningar, verksamheter 
och båtklubb i Stora rör. Trafikmiljön kommer att förbättras för både boende och be-
sökande i området. Säkerheten för gående och oskyddade trafikanter kommer öka. 
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Vid beslut om att inte godkänna samrådsförslaget kommer den besvärliga trafiksitu-
ationen i hamnen kvarstå. Vilket kan leda försämrad boendemiljö för närboende, en 
farlig trafikmiljö var barn och vuxna att vistas i. Samt i värsta fall att en olycka kan in-
träffa.  

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen och mark- och exploateringsstrategen redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Gata/parkchef 
Hamnchef 
______________
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§ 283  
 
Trygghetsmätning 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till dagens sammanträde bjudit in kommunpo-
lis Magnus Areskog för redovisning av Polisens trygghetsmätning 2021. 

Dagens sammanträde 
Kommunpolisen redogör för Borgholms kommuns resultat i Polisens trygghetmät-
ning 2021. 

______________
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§ 284  
 
Information om Biogasboost 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till dagens sammanträde bjudit in Stefan Hall-
dorf, biogasrådgivare och projektledare för Biogasboost, för genomgång av projek-
tet. 

Dagens sammanträde 
Projektledaren redogör för projektet Biogasboost. Av informationen framgår att Bio-
gasboost, vars projektperiod tar slut 2021, planerar en andra projektperiod. Ledamö-
terna i arbetsutskottet er positivt på att projekter eventuellt får en andra projektperi-
od och på möjligheten att Borgholms kommun då skulle kunna delta igen. 

______________
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§ 285 Dnr 2021/207 141 KS 
 
Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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 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 Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 § 265. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________
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§ 286 Dnr 2021/213 041 KS 
 
Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 
budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsor-
ganisationen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
att  kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrade 

budgetramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i och 
med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen.  

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. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-02. 

Årsplan inför budget 2022 samt plan 2023-2025, beslutad av Kommunfullmäktige 
2021-06-10 § 68. 

Beslut om förändrad organisation. 

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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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 287 Dnr 2021/212 048 KS 
 
Bidrag för lekplats i Räpplinge 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
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. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens för avgörande 
Äpplerums Samfällighetsförening  
Fastighetsavdelningen 
Kommunchefen 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 288 Dnr 2021/236 531 KS 
 
Kalmar länstrafik linje 107 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge i uppdrag till kommunchefen att tillskriva Kalmar länstrafik och förmedla 

de negativa konsekvenser som förändringen av de förändrade tidstabellerna 
skulle medföra. 

Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik har beslutat att från och med 12:e december ska turen linje 107 
Borgholm – Bredsättra – Föra, tidiga morgonturen klockan 06:00 tas bort och även 
sista kvällsturen klockan 17:30. 

Beslutsunderlag 
Statistik över busslinje 107 i Borgholms kommun. 

Bedömning 
Kommunen anser att den förändrade linjedragningen skull få särskild negativa ef-
fekter på vissa av kommunensens elever som inte längre med kollektivtrafiken kan 
ta sig till och från sina utbildningar. 

Framförallt därför anser kommunstyrelsens arbetsutskott att Kalmar länstrafik inte 
ska dra in de aktuella linjerna/turerna 

Konsekvensanalys 
Dras linjen in kan vissa elever inte ta sig till sina skolor på samma sätt som idag. 

Dagens sammanträde 
Kommunen anser att KLT ska ha kvar sin linje 107 och kommunchefen kommer 
skriva en skrivelse för att förmedla detta. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________ 
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§ 289 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 
2023-2025; delårsrapport samt årsredovisning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 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. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025, 2021-11-30. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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