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§ 20 Dnr 2021/207 141 KS 
 
Information om SKAL: Ny satsning på samarbete mellan skolorna och 
näringslivet i Borgholm 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 180 beslutade att ställa sig bakom satsningen på 
ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet enligt SKAL-modellen (SKAL står för 
skola-näringsliv) som är ett strukturerat sätt att arbeta mellan grundskola och nä-
ringsliv under hela grund-skoltiden. Här knyts företag till de olika skolorna och akti-
viteter genomförs med olika inriktning utifrån ålder och årskurs.  

På dagen sammanträde ska arbetsutskottet få information av den tillsatta styrgrup-
pen för införandet av SKAL. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen och projektansvarig från utbildningsförvaltningen lämnar information 
om styrgruppens sammansättning, arbetssätt och det pågående arbetet.  Av infor-
mationen och den följande diskussionen framgår bland annat: 

 Styrgruppen är sammansatt av utbildningschefen, tillväxtchefen, Slottskolans 
rektor, projektansvarige och näringslivsutvecklaren och ska fastställa model-
len för det kommande samarbetet mellan skola och näringsliv. Näringslivsrå-
dets ordförande kommer att tillfrågas om hon kan ingå i styrgruppen, vilket 
har stöd från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 Andra kommuner som genomfört SKAL-modellen har hört för att går tips och 
rekommendationer inför uppstart av samarbetet. 

 Styrgruppen har träffats två gånger. En anpassning från en allmän SKAL-
modell till en ”Borgholms-modell” för SKAL är nödvändigt för att kunna ge-
nomföra det på ett bra sätt. 

 Företag som har flera eller många funktioner är av särskilt intresse för SKAL 
ur utbildningsförvaltningens utgångspunkt. 

 Näringslivsrådet har diskuterat frågan om SKAL. 

 Årskurs 2 och 3 ska inkluderas i modellen. 

 Att projektet har mättal är viktigt för att kommunen ska kunna utvärdera 
satsningen. 

 Informationsunderlag bör tas fram för att lätt kunna informera företag om 
kommunens intresse för ökat samarbete. 

______________
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§ 21 Dnr 2021/237 439 KS 
 
Medfinansiering av Båtbottentvätt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att söka pengar via LOVA för en båtbottentvätt. 

att medfinansiera en projektet om ansökan beviljas. 

att  avsätta 410 000 kronor för medfinansiering av projektet. Beslutet belastar 
2023 års budget. 

Ärendebeskrivning 
För att minska belastning av tributyltenn (TBT) i marina miljöer från fritidsbåtar fö-
reslås att inrätta en spolplatta och en båtbottentvätt, samt utföra provtagning av bå-
tar för att kunna informera om effekten av TBT och vad man kan göra åt det. För 
att finansiera projektet kan man söka LOVA-pengar, som kan finansiera upp 80 % 
av kostnaden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-31. 

Miljö- och hållbarhetsberedningen 201-12-15 § 14.  

Beslutet bidrar till att Agenda 2030 mål ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav 
och marina resurser” samt ”Ekosystem och biologisk mångfald”.  

Bedömning 
Båtbottentvättar installeras i allt fler kustnära städer, inte minst i Kalmar län där 
Kalmar kommun installerade en under 2021. I Borgholms hamn finns uppmätta hal-
ter av TBT som är högre än gränsvärdet för god vattenstatus enligt vattendirektivet. 
Vid muddring av hamnen uppmättes upp till TBT-halten till 50 μg /kg TS, och 
gränsvärdet för god status är 1,6 μg /kg TS. Även om sedimentet nu är borttaget så 
kan man sluta sig till att det finns en påverkan av fritidsbåtar, då TBT kan finnas 
kvar i båtfärgen och över tid utsöndras från båten. 

TBT har tidigare funnits i färg, som använts till båtar, men är idag förbjuden. För att 
minska påverkan av fritidsbåtar på den marina miljön kan anlägga en spolplatta 
och en båtbottentvätt. En spolplatta med uppsamling ger möjlighet att skrapa bort 
gammal färg med TBT, för att sedan måla ny med miljövänlig färg. Utan giftig färg 
ökar sannolikheten för påväxt på båten, så för att upprätthålla en ren båt behövs 
en båtbottentvätt. En ren båt minskar bränsleförbrukningen av en båt, och det finns 
även en indirekt miljönytta med en båtbottentvätt.  
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För att uppmärksamma problematiken och hjälpa invånare att ha en giftfri båt kan 
man mäta vilka båtar som har färg som innehåller TBT. Färgen är förbjuden idag, 
men kan ligga kvar sedan gammalt. Genom att mäta halten TBT kan kommunen 
skicka ut information om hur man rengör sin båt.  

Konsekvensanalys 
En båtbottentvätt med spolplatta, samt provtagning av båtbottnar med XRF beräk-
nas kosta 3 400 000 kronor. Medfinansiering av LOVA är 2 720 000 kronor om pro-
jektet beviljas. Borgholm kommun skulle behöva finansiera med 410 000 kronor i 
kontanta medel och arbetstid till ett värde av 270 000 kronor. Borgholm hamn och 
kringliggande miljöer kommer att få en minskad belastning av TBT, vilket bidrar till 
en bättre marin miljö och ökad biologisk mångfald. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen och miljöstrategen redogör ärendet för arbetsutskottet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
Budgetberedningen för beredning 
Miljöstrategen för verkställande 

______________ 
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§ 22 Dnr 2022/46 630 KS 
 
Information: Översyn av undervisningslokaler i Gärdslösa 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bilda en styrgrupp för beredning av underlag inför beslut för undervisningslo-

kaler i Gärdslösa med uppgift att föreslå en väg framåt för att förbättra loka-
lerna och förbereda kommunen för framtida lokalbehov i Gärdslösa. Styr-
gruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildnings-
nämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen, tillsammans med berörda delar av utbildningsförvaltningen, 
ser för tillfället över lokalbehovet för pedagogisk verksamhet i Gärdslösa. 

Bedömning 
Tekniska chefen ska leda arbetet med att ta fram förslag och underlag till beslut till 
styrgruppen. 

Dagens sammanträde 
Den tekniska chefen redogör för den status för den pågående översynen av under-
visningslokaler i Gärdslösa. 

Det mest brådsakande är nya/förbättrade lokaler för förskoleverksamhet. Den tek-
niska avdelningen ser över fler alternativa lösningar. 

Ordförande föreslår att bilda en styrgrupp för översyn av undervisningslokaler i 
Gärdslösa bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
Tekniska chefen för delgivning 
______________
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§ 23 Dnr 2022/36 001 KS 
 
Redovisning av utredning förbundsbildning Räddningstjänst 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 189 beslutade, på uppmaning från direktionen i 
Ölands kommunalförbund, att ge i uppdrag till Räddningstjänst Öland att tillsam-
mans med räddningstjänsterna i Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, 
Högsby och Oskarshamn kommuner att utreda förutsättningarna för att bilda en 
gemensam organisation för kommunal räddningstjänst.  

Utredningen är nu klar och har överlämnats till de berörda kommunerna. Till da-
gens sammanträde har processledarna för utredningen för att redogör för dess in-
nehåll. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstutredning för nio kommuner i Kalmar län, 2022-01-31. 

Avtal avseende övertagande av personal och anläggningstillgångar samt drift av 
vissa IT-system, 2022-01-31. 

Omställningskostnader och migrationskostnader, budget 2022 och 2023, 2022-01-
31. 

Gemensam viljeinriktning (Ensam är inte stark) i frågan från kommunstyrelseordfö-
randena i de nio berörda kommunerna, 2022-01-31. 

Dagens sammanträde 
Processledarna för utredningen ” Räddningstjänstutredning för nio kommuner i Kal-
mar län” redogör för utredningen och de förslag som presenterats berörda kommu-
ner. 

______________
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§ 24 Dnr 2022/31 024 KS 
 
Löneöversyn 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta tilläggsbudget om 2 855 000 kronor för löneöversyn år 2022 för att fi-

nanseras föreslagana löneöversyn och avtalad arbetstidsförkortning. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott 

att  påbörja löneöversyn 2022. 

att fastställa utrymmet för löneöversyn 2022, inklusive särskilda satsningar och 
sociala kostnader till 14 145 000 kronor, förutsatt att fullmäktige antar äskad 
tilläggsbudget. Särskild satsning i 2022 års löneöversyn ska ske enligt lönea-
nalys och prioriteringars av varje förvaltningschef i samråd med HR-chefen. 

Ärendebeskrivning 
Personalutskottet ska fastställa löneutrymmet inför 2022 års löneöversyn.  

Inför 2022 års löneöversyn har Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
genom avtal med Sveriges kommuner och regioner kommit överens om en arbets-
tidsförkortning för de som (ständigt) arbetar nattetid. Enligt avtalet har kommunen 
möjlighet att räkna av denna lönekostnad i den planerade löneöversynen 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27. 

Bedömning 
För att bibehålla kommunens konkurrensstarka löner behöver kommunen utöka sin 
ram för lönöversyn år 2022. 

Att göra en avskrivning för värdet av den avtalade arbetstidsförkortningen för vissa 
Kommunal-anslutna arbetare skulle innebära att kommunens löneutveckling på-
verkas negativt i relation till andra kommuner. De som i störst utsträckning påver-
kas är generellt undersköterskor, vårdbiträden och omsorgsassistenter. 

Konsekvensanalys 
I och med den senaste prognosen visar på högre skatteintäkter än budgeterat, så 
finns det utrymme för att utöka ramen för löneöversyn år 2022. 

Beslut skickas till 
HR-chefen för verkställande 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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Förvaltningscheferna för verkställande 
Kommunstyrelsens för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________

9



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-02-01 25   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 25 Dnr 2020/228 889 KS 
 
Meröppet biblioteket Rälla 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att   215 000 kronor avseende meröppet i Rälla anvisas ur investeringsbudget, 

kultur och fritid, fritidsanläggningar. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-29 att begära 215 000 kronor i investe-
ringsmedel 2022 för säkerhet och anpassande åtgärder i samband med meröppets 
införande på biblioteket i Rälla. 

Huvudbiblioteket startade meröppet föregående år, något som möjliggjorts av tidi-
gare bidrag från Stärkta bibliotek. Filialen i Löttorp har idag öppet tre dagar i vec-
kan och väntas ha meröppet när nya Åkerboskolan står kvar. Filialerna, Runsten 
och Rälla, har öppet två timmar i veckan och Runsten är tillsvidare avskriven möj-
ligheten för meröppet på grund av läget på andra våningen.  

Borgholms bibliotek sökte 865 000 kronor från Stärkta bibliotek för att starta 
meröppet även i Rälla. Projektet beviljades 600 000 kronor. 

Ansökan avsåg arbete på fastigheten med en anpassad entré, anpassad belysning 
och teknik för att kunna erbjuda meröppet. Ansökan avsåg även bokhyllor och in-
formationsdisk. Delen som beviljades täcker arbetet på fastighet och teknik men 
täcker inte den invändiga miljön 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-27. 

Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 90. 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden - Meröppet Rälla bibliotek, 2021-10-05. 

Preliminär beräkning Meröppet Rälla bibliotek, 2021-10-05. 

Bedömning 
I investeringsbudget 2022 finns 1 0000 0000 kronor budgeterat för fritidsanlägg-
ningar. Där medel för meröppet i Rälla kan anvisas från. Alternativen är att anvisa 
ur annat projekt genom att minska omfattning på projektet alternativt ersätta 
meröppet mot annat investeringsprojekt.  

Konsekvensanalys 
Om beslut inte fattas om dessa medel kommer endast säkerhetsåtgärder att 
kunna genomföras och innemiljön kommer inte att kunna anpassas.  
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Utbildningsnämnden förkännedom 
Bibliotekschefen för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
______________
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§ 26 Dnr 2021/72 104 KS 
 
Begäran om att till Ölandspartiet få utbetalt innestående partistöd för 
andra perioden under innevarande år 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  inte bevilja utbetalning av andra delen Ölandspartiets begärda partistöd för 

2021 med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-18 § 132. 

Ärendebeskrivning 
Gruppledaren för Ölandspartiet har bett kommunen att partiet ska få utbetalt ”inne-
stående partistöd” för andra perioden under innevarande år på partiets konto hos 
Ölandsbanken. I skrivelsen hänvisar gruppledaren till tidigare lämnad försäkran om 
att Ölandspartiet är juridisk person (handlingsid KS 2021.2573) och ingivit intyg 
från Ölandsbanken (handlingsid KS 2021.2574). 

Kommunfullmäktige har meddelat att de inte anser gruppledarens tidigare inläm-
nade försäkran och intyg som tillräckliga för att styrka partiets status som juridisk 
person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27. 

Begäran om att till Ölandspartiet få utbetalt innestående partistöd för andra perio-
den under innevarande år. 

Bedömning 
Att betala ut partistödet skulle strida mot fullmäktiges beslut 2021-10-18 § 132 och 
riskera att kommunstyrelsen bryter mot kommunallagens 4 kapitel 29 §. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________
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§ 27 Dnr 2020/131 311 KS 
 
Skrivelse med önskemål om sänkt hastighet på Såningsvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  återremittera ärendet för att presentera förslag med fasthinder, en på varje 

sida av Såningsvägen för att öka säkerheten för gång och cykeltrafikanter. 
Förslaget ska medför föreslagen finansiering. 

Ärendebeskrivning 
Pågående detaljplan kommer att innebära trafiken upp mot såningsvägen kommer 
att minska och vi avvaktar åtgärder tills dessa att detaljplanen är klar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27. 

Inkommen skrivelse, 2022-01-10. 

Inkommen skrivelse, 2020-07-13. 

Bedömning 
Med hänvisning till att det finns en cykelväg och lekplats i närhet av vägen och den 
ökade säkerhet som fartinder skulle medföra för barn och cykeltrafikanter. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchef för delgivning 
Gata-parkchef 
______________
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§ 28 Dnr 2021/25 251 KS 
 
Delrapportering av uppdrag: Exploatering av Spjutterum 1:28, hyresrät-
ter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna att kommunledningsförvaltningen annonserar i lokaltidning som en 

del av sin undersökning av intresset av hyreslägenheter i Spjutterum bland 
allmänheten.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelserna arbetsutskott har tidigare fattat beslut för att möjliggöra framtida 
hyreslägenheter i Sjutterum. Som en del av detta har kommunstyrelsens arbetsut-
skott 2021-02-09 § 31 beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om bygg-
lov för ett större hus kan sökas direkt eller om det finns behov av att ansöka om nytt 
förhandsbesked; att ge kommunchefen i uppdrag att utreda intresset för hyresrätter i 
Spjutterum; och att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om det finns ett intresse 
för privata aktörer att exploatera fastigheten för att bygga hyresrätter, förutsatt att 
det finns ett intresse för hyresrätter i Spjutterum. 

Förvaltningen har undersökt intresset från privata exploatörer och identifierat ett 
viss intresse. Som nästa steg i uppdraget planerar förvaltingene att gå ut med en 
annons i Ölandsblandet som en del av sin insatts för att undersöka intresset hos 
anmänheten av hyreslägenheter i Spjutterum. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen för verkställande 
______________
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