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§ 108  
 
Kris och beredskapsplan för 2022; Ölands Norra Rödakorskrets 

Ärendebeskrivning 
Ölands Norra Rödakorskrets har frågat om att få komma och informera om sin po-
tentiella roll i en krissituation och som kris och beredskapsplan för 2022. 

Dagens sammanträde 
Ölands Norra Rödakorskrets ordförande och kassör redogör för olika sätt som Röda 
korset på norra Öland har och kan komma att stödja samhället på olika sätt. Infor-
mationen skulle kunna fungera som resurs för tjänsteman i beredskap och kommu-
nens säkerhetsarbete.  

Ölands Norra Rödakorskrets är gärna en del av kommunens framtida säkerhetsar-
bete, övningar och insatser om kommunen skulle fråga. 

Beslut skickas till 
Säkerhetssamordnare 
______________
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§ 109 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 
 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 60 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Eva Wahlgren anmäler sig jävig när gruppboendet Ranstad diskuteras har lämnar 
lokalen när frågan diskuteras. 

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsut-
skott med socialchefen framgår bland annat följande: 

Personal (HR-frågor) 

I dags saknas 20 vikarier/tjänster inom äldreomsorgen och 20 vikarier/tjänster inom 
omsorgen för semesterperioderna. Behovet är större i norra delen av kommunen.  
Efter den senaste dialogen med ledingen på verksamheterna tycks situationen kun-
na lösas. Socialnämnden och socialförvaltningen arbetar aktivt med att frågan om 
sommarvikarier och har en dialog med fackförbundet Kommunal. 

Socialförvaltningen försöker matcha jobb och boende åt i alla fall tio flyktningar från 
Ukraina. 

Ekonomisk uppföljning 

Prognosen för tertialredovisningen har en positiv budgetavvikelse på cirka 
3 500 000 kronor.  Just nu är dock prognosen osäker. 

En anledning till den positiva avvikelsen är att fler hemtjänsttimmar har prognostice-
rats som utfallet varit hitintills. Förvaltningen jobbar med ”obokade resurstid/-pass", 
det finns utrymme för att effektivisera och bättre nyttja denna 

Lägesrapportering  

4



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-17 109   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med de ukrainska flyktningarna för att 
hitta boenden vilket överlag är löst över sommaren. Efter sommaren kommer 
det finnas fler lägenheter att erbjuda. 

 IVO släpper vitesföreläggandet på Åkerbohemmet. 

 Representanter för socialförvaltningen kommer åka till Göteborg för att delta 
på konferensen Vitalis 2022 Hemsjukhuset 3.0 som är ett nystartat projekt 
med fokus på nya arbetssätt och en digital IoT-plattform för att knyta ihop pa-
tient, kommun och region. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 110 Dnr 2019/24 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnads-
nämnden 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 32 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare har ombetts redogöra för hur miljö- och byggnadsnämndens 
e-tjänster för ansökan om lov och strandskyddsdispenser fungerar. 

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och byggnadsnämn-
dens arbetsutskott med miljö- och byggnadschefen framgår bland annat följande: 

Personal (HR-frågor) 

Miljö- och byggnadsavdelningen arbetar med att rekrytera en miljöchef, en bygg-
lovschef samt en miljöinspektör. 

Ekonomisk uppföljning 

Årsprognosen för innevarande år är fortfarande en budget i balans, men tertialredo-
visningen visar på en prognostiserad negativ avvikelsen för nämnden på cirka 
300 000 kronor.  

Nämndens återkoppling och medskick till kommunstyrelsen 

Nämnden arbetar med bullerreglerna.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 111  
 
Information: Åtgärder och kostnader angående kommunens agerande 
till följd av kriget i Ukraina 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för en preliminär sammanställning av åtgärder och kostna-
der till följd av beredskap och mottagningen av flyktningar från kriget i Ukraina. 

______________
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§ 112 Dnr 2022/95 041 KS 
 
Årsplan med budet 2023 med plan för 2024-2026; senareläggande av 
budgetprocess 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  årsplan med budet 2023 med plan för 2024-2026 bereds av kommunstyrel-

sen i oktober för beslut av kommunfullmäktige i november 2023. 

Tidsplan för föreslagen ändrad budgetprocess ska pressenteras till kommunstyrel-
sen i maj. 

Ärendebeskrivning 
Det osäkra omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina, en hög inflationen som sin tur 
direkt påverkar kommunens kostnader och skapar en stor osäkerhet kring skattein-
täkter kommande år gör att planeringsförutsättningarna är högst osäkra för tillfället 
och gör att kommunen, med ett beslut i juni, riskerar att behöva beslutat om stora 
justeringar i budgeten i november. Kommunen har flera gånger under budgetpro-
cessen fått nya besked genom Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 
och budgetförutsättningar om ett allt högre prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) (senaste beskedet är 5 % i uppräkning). En ny skatteunderlagsprognos med 
budgetförutsättningar förväntas komma från SKR efter sommaren. På grund av 
detta har flera kommuner som brukar anta budgeten i juni månad redan beslutat, 
eller överväger att besluta, att senarelägga sina budgetprocesser för 2023.  

Sammantaget detta gör att kommunledningen anser att beslutet bör flyttas till no-
vember 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-16. 

Bedömning 
Beslut om att anta årsplan med budet 2023 med plan för 2024-2026 bör flyttas till 
november med hänvisning till de osäkerheter som än så läng råder i SKR:s cirkulär 
om PKV 2023, samt i väntan på skatteunderlagsprognosen med budgetförutsätt-
ningar som väntas sommaren. 

Enligt kommunens styrmodell ska kommunfullmäktige anta årsplan med budget i 
juni månad. Detta för att ge nämnderna bra planeringsförutsättningar för komman-
de år så att de kan anpassa verksamheten i enlighet med de mål och medel som 
tilldelats. I november kan emellertid kommunfullmäktige besluta att ändra budgeten 
om yttre faktorer av stor vikt påverkar förutsättningarna. Valår ska budgeten fast-
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ställas av den nyvalda fullmäktigeförsamlingen före november månads utgång en-
ligt kommunallagen. 

Dagens sammanträde 
Reservation 
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Borgholm 220517 KSAU – reservation tidplan budget 2023 
 
Jag reserverar mig mot den ändrade tidplanen för budgetprocessen 2023. 
Orsaken är att de utmaningar som vår omvärld har (inflation, kostnadsökningar, 
pensioner mm) gör att vi med nuvarande kunskap får prioritera ordentligt för att 
nå kommunens budgetmål.  
Att samtidigt inte styra processen redan nu med budgetberedningen så att mål, 
förslag till åtgärder och prioriteringar inte styrs upp i tid. Detta i sin tid försenar 
investeringar eller satsningar, samtidigt som effekten av ev besparingar fördröjs. 
 
För övrigt bör tjänsteskrivelsen på en så allvarlig process även bära 
ekonomichefens underskrift. 
 
Yrkar med denna argumentation för avslag på förslaget till ändrad process. 
 
 Borgholm 220517 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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§ 113 Dnr 2022/109 00 KS 
 
Sommargåva till kommunens personal 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  dela ut en sommargåva/presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri nä-

ringsidkare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier 
med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänst-
göring per månad. 

att  uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut. 

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram. 

att  utgiften ska konteras med 1100 aktivitet 1018.  

Ärendebeskrivning 
Förra året delade kommunen ut en sommargåva/presentkort till kommunens per-
sonal. Sommargåvan/presentkortet på 500 kronor gällde hos valfri näringsidkare i 
kommunen. De som omfattades var tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på 
över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad. 

Arbetsgivaren vill även i år visa på kommunens uppskattning till personalen genom 
att erbjuda sommargåva/presentkort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

Bedömning 
Beslutet är menat att visa på kommunens uppskattning för de anställda. De senas-
te åren har varit ansträngande för många med anledning av pandemin. 

Konsekvensanalys 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att beslutet kan tas inom kommunstyrel-
sens budgetram. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 114 Dnr 2022/71 514 KS 
 
Parkeringsövervakning 2022 - hamnar och övriga platser 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnden 
att  förordna följande personer som kommunala parkeringsvakter: Martin Nilsson, 

Mattias Jeansson, Rickard Blad, Egon Henrysson, Bo Johansson, Tomas 
Lundgren, Karsten Bleckberg, Tim Andersson, Mattias Hallbrink, Jesper Lin-
dqvist,  Dennis Lundqvist, Magnus Sundman och Stefan Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Upphandling för parkeringsövervakning har tilldelats Securitas Företaget har an-
mält personer som kommunen ska godkänna för förordnadet som kommunala par-
keringsvakter för. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

Avtal 21-4 Parkeringsövervakning med parkeringsautomater Securitas. 

Utbildningsbevis. 

Bedömning 
Trafiknämnden har att förordna parkeringsvakterna 

Beslut skickas till 
Securitas 
______________
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§ 115 Dnr 2022/71 514 KS 
 
Parkeringstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta taxa om 15 kronor per timme för parkering avgiftsbelagd kommunal par-

keringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift. 

att  anta taxa om 200 kronor per dygn för parkering avgiftsbelagd kommunal par-
keringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift med dygnstaxa. 

Taxan gäller inte gästhamnarnas ställplatser för husbilar (parkering för personbil 
klass 2). För taxa för gästhamnarnas ställplatser för husbilar, se kommunens 
(kommunstyrelsens) taxa för HAMN+A134. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har genomfört en upphandling av parkeringsbevakning. Tidigare avtal 
har innehållit en parkeringsavgift som är på 15 kronor per timme. 200 kronor per 
dygn, på de platser dygnstaxan godkänts har tillkommit i förslag till taxa 2022. 

Trafiknämnden har att besluta om lokala trafikföreskrifter och eventuella placering-
ar av avgiftsbelagda parkeringsplatser. 

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-13. 

Bedömning 
Avgiften är menad att betala för parkeringsbevakningen och därmed ordna trafiken. 
Ordningen av trafiken förbättras också om taxan kan finansiera underhållet av 
kommunens parkeringsplatser. 

Konsekvensanalys 
Beslutet möjliggör för kommunen att direkt kunna ta betalt för parkering på kommu-
nala parkeringsplatser. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Tekniska avdelningen 
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Kommunikation och servicecenter 
______________
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§ 116 Dnr 2021/28 106 KS 
 
Presentation av ungdomssamordnaren - Ungdomsenkäten LUPP 

Dagens sammanträde 
Ungdomssamordnaren redogör för resultatet från LUPP 2021 och för processled-
ningen av frågor som rör barn och unga. 

______________
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§ 117 Dnr 2022/71 514 KS 
 
Parkeringsavgifter och regler 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd 
att  inte avgiftsbelägga Osten (Energivägen 5), även kallad Mejeriviksparkering. 

att  samtliga offentliga parkering på Osten (Energivägen 5) och på Torget i Borg-
holm (framför Borgholms stadshus) ska begränsas till maximalt två timmar 
och ska regleras med P-skiva. 

att  parkeringarna som trafiknämnden godkänt avgift på ska avgift tas enligt avtal 
och taxa.  

Ärendebeskrivning 
Trafiknämnden 2022-03-15 § 70 beslutade att godkänna föreslagna områden för 
betalparkering 2022 (se nedan); att parkeringar i hamnar som blir avgiftsbelagda 
ska kunna betalas med bankkort; samt att eventuellt förlorade parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska ersätta med nya platser. 

Förslagna områden var följande: 

Inom Borgholm 11:1 

Yttre hamnen, parkering vid restaurang samt parkering vid gamla Beijerstomten. 

Bakom Kyrkan (Östra Kyrkogatan 8) 

Osten (Energivägen 5) 

Bussparkering, tömningsstation (Kapellvägen 1) 

Sjöstugans badplats (båda parkeringarna) (Sjöstugevägen 1) 

Inom Tings ene 1:14 

Köpingsvik Kyrka (Kyrkallén 1) 

Smedjan (Köpingevägen) 

Skurkkvarnsvägen (Skurkvarnsvägen 11)  

Byxelkroks hamn 

Böda hamn 
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Stora rör 

Kommunen har genomfört en upphandling av parkeringsbevakning som nu är av-
slutad och det är Securitas som är operatör. 

Parkeringsavgiften kommer att vara 15 kronor per timma. Där möjlighet för 
dygnsparkering finns så kommer maxavgiften att vara 200 kronor per dygn. 

Intäkterna fördelas enligt upprättat avtal med operatören, 90 % till kommunen och 
10 % till operatören. 

För att få en kontinuerlig rörelse på den mest centrala parkeringsplatsen i kommu-
nen föreslås en likabehandling av samtliga parkeringar på torget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

Beslut skickas till 
Kommunikation och servicecenter 
Tekniska avdelningen 
______________
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§ 118 Dnr 2022/5 002 KS 
 
Lokala trafikföreskrifter angående centrala parkeringsplatser för rörel-
sehindrade 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  anta lokala trafikföreskrifter enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Trafiknämnden har bett om förslag till parkeringsplatser för personer med parke-
ringstillstånd för rörelsehindrade.  

Förvaltningen har lämnat förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag: Föreskrift-INF 2022 9, 2022-05-16. 

Förslag: Föreskrift-INF 2022 10, 2022-05-16 

______________
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