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Nr. Vad Ansvar Status Klar/deadline 
1 Äldreboendestrategi och 

tillhörande plan  
KS1/ SN2 Finns delvis i lokalförsörjningsplanen.  

Äldreomsorgsplan klar 2021 
Delvis klart 
Klart under 2022 

2 Inventera och förvärva 
lämplig/tillgänglig mark.  

KS Arbetet pågår kontinuerligt. Detaljplan nytt särskilt 
boende Ekbacka klar 2021. Inventering klar för 
lämplig mark till hyreslägenheter/ 
seniorboende/ 
trygghetsboende 

Inventering klar 
juni 2022 
Kontinuerligt 
 

3 Främja privata initiativ genom 
markanvisningar och/eller 
ge förslag på lämpliga 
kommunala fastigheter 

KS Beslut om nytt särskilt boende genom 
markanvisning till extern hyresvärd på Ekbacka 
samt uppdrag för Strömgärden och Soldalen 

Delrapport klar 
juni 2022 
Kontinuerligt 
 

4 Sammanställa kravlista och 
analys inför eventuell 
upphandling av nytt särskilt 
boende 

SN Kravlista och analys ligger till grund för beslut om 
nytt särskilt boende 

Klart 2019 
 

5 Utgick enligt KF beslut    
6 Inventera befintliga boendes 

utemiljöer  
KS Inventering genomförd  Klart 2020 

 
7 Pilotprojekt – ”Framtidens 

Trädgårdar” på ett lämpligt 
särskilt boende i kommunen. 

KS Görs i samband med nytt äldreboende Ekbacka Klart 2021 
 

8 Termen omsorgstagare ersätter 
brukare 

SN Omsorgstagare och hemtjänsttagare används Klart 2020 

9 Inrätta tjänst som äldrekonsulent  KS Rekryteringsprocess igångsatt och annons ute  Klart under 2022 
10 Tydlig och enkel 

seniorinformation 
SN Skickades ut våren 2021 Klart 2021 

 
11 Gruppgymnastik i Norr SN Projektledaren har lämnat sin tjänst, dock finns 

samarbete med pensionärsföreningarna 
Avslutad 
 

12 Riktlinjer för aktivitetsbidrag SN Riktlinjer för föreningsbidrag Klart 2019 
 

13 Kost 2 måltider SN Beslut fattat av nämnd och rapporterat till KF3  Klart 2020 
 

14 Utveckla måltidsmiljöerna SN  Klart 2020 
15 Utbildning mat för 

hemtjänstpersonal 
SN  Klart 2022 men 

fortsätter 
16 Utöka och förbättra info om 

hemsändningsbidrag och 
undersöka möjligheterna även 
på Östra sidan 

KS Arbetet pågår Klart juni 2022 
Ej klart 

17 Lämpliga lokaler för träffpunkter SN Arbete pågår att hitta lämpliga lokaler ibland annat 
Rälla/Runsten 

Klart 2022 men 
fortsätter 

18 Ramar för övergripande 
aktivitetsprojekt i samverkan med 
UN  

SN/ UN4 Ej möjligt på grund av pandemin. Planeras bland 
annat under äldreveckan 

Klart 2022 

19 Verka för annan typ av 
kollektivtrafik på landsbygden 

KS Diskussioner förs med KLT5 Kontinuerligt 
 

20 Infodagar Äldreveckan SN Ej möjligt på grund av pandemin Klart 2022 
21 Avskaffa alla ofrivilliga delade 

turer  
SN/ KS Arbetet pågår och slutförs under året  Klart 2022 

22 Inventera nuvarande och framtida 
behov vad gäller 
kompetensutveckling 

SF6 Enligt rutin görs detta kontinuerligt i samband med 
medarbetarsamtal och sammanställs av 
verksamheten. Strategi för kompetensförsörjning i 
stort har påbörjats av ledningsgrupp/HR-
avdelningen 

Klart 2020  
 

23 Åtgärder/handlingsplaner utifrån 
personalenkäten 

SN Återfinns i ÄÖ plan 2021-2024 Klart 2021 

24 Utvecklingsarbete för den sociala 
arbetsmiljön med fokus 
bemötande, attityder och eget 
ansvar 

SN Återfinns i ÄÖ plan 2021-2024 Klart 2021 

25 Öka samverkan med Kommunal 
och Vårdförbundet 

KS Utbildning i nya samverkansavtalet och fler 
aktiviteter pågår 

Kontinuerligt 
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26 Utreda möjligheten och kriterier 
för ersättning under praktiktiden 

KS  Klart 2020 

27 Bidrag skor SN (KS) Beslutsunderlag klart (SN) och kompletterat (KS) 
utredning med andra yrkeskategorier. Förslag till 
riktlinjer klart 

Klart 2021  

28 Testbädd för välfärdsteknik 
tillsammans med högskola och 
företag 

SN Ej möjligt på grund av pandemin och samarbete 
finns inom länet  
Utgår enligt kommunfullmäktige 2021-11-15 § 158 

Ej aktuellt 

29 Skapa visningsrum med exempel 
på välfärdsteknik i hemmet 

SN Färdigt inför äldreveckan 2020 men äldreveckan har 
ställts in 2020 och hittills 2021 

Klart 2022 

30 Kunskap om teknik för äldre i 
samverkan med UN 

SN/ UN Äldreveckan har ställts in 2020 och hittills 2021 Klart 2022 med lite 
annat upplägg 

31 Utvärdera och redovisa 
konsekvenser av kommittédirektiv 
till väldfärdsteknik 

SN Arbetet har påbörjats Klart under 2022 
Ej klar 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2019-08-19 166   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 166 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten med följande uppdrag 
1. att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att i samråd med socialnämnden ta fram en tydlig äldreboendestrategi och 
  tillhörande plan som ska utgå från beredningens arbete och innehålla 
  bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov, befintliga kom-
  munala boenden, status och renoveringsbehov, behov av nye tablering-
  ar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller. Att vi möter behoven inom 
  exempelvis 5, 10 respektive 20 års framförhållning.  
 Redovisas till kommunstyrelsen 2020-01-29 

2. att  uppdra till kommunstyrelsen 
 att  inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och därefter eventuellt. 
  detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till 
  grund för äldreboendestrategin som är ett långsiktigt styrdokument. Det 
  är viktigt att inventeringen görs geografiskt med  hela kommunen i fokus. 
  Närhet till service är betydelsefull.  
 Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31. 

3. att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  främja möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller 
  ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter.   
 Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31. 

4. att  uppdra till socialnämnden  
 att  sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av 
  nya särskilda boendeplatser. Kvalitetskriterier som är viktiga för vår 
  kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga 
  behovet); krav på utemiljö med mera. 
 Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30. 

5. utgår enligt beslut i kommunfullmäktige. 
6. att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett första steg och un-
  derlag till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens trädgårdar”.  
 Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30. 

7. att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  i samråd medsocialnämnden under 2019 att ta fram underlag inklusive 
  budget för att genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens Trädgår-
  dar” på ett lämpligt särskilt boende i kommunen. Målet är att utveckla 
  samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimu-
  lerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistel-
  ser med aktiviteter och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack 
  vare sensorer. 
 Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-17. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2019-08-19 166   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

8. att  kommunen inte använder sig av termen brukare. 
 
    att uppdra till socialnämnden  
 att  termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller 
  hemtjänsttagare. 
9. att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
  Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
  taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
  duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
  genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
  världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
  kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet. 
    att  uppdra till budgetberedningen 
 att  avsätta medel från 2020-07-01. 
10. att uppdra till socialnämnden  
 att  ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas 
  ut till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala 
  ännu. Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig.  
 Senast 2019-12-31. 
 11.att  uppdra till socialnämnden  
 att  genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra 
  kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och 
  det blir ett socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla 
  våra äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänstta-
  garna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Pro-
  jektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras 
  det i övriga hemtjänstområden. 
 Redovisning av projektplan samt budgetförslag till kommunstyrelsen 2019-
 12-31.  

12. att uppdra till kommunstyrelsen  
 att  ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt 

                                       att  uppdra till budgetberedningen  
 att  avsätta 50 000 kr från och med 2020.  
 Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31. 

13. att uppdra tillsocialnämnden  
 att  utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 
  två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord.  
 Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen  
 2019-12-31. 

14. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen)  
 att  se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 
  träffpunkterna.  
 Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31. 
15. att uppdra till socialnämnden  
 att  tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att 
  laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har ex-
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 2019-08-19 166   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

  empelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är en utbild-
  ning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019. 
   
      att  uppdra till budgetberedningen  
 att  avsätta 50 000 kr från och med 2020. 
16. att uppdra till kommunstyrelsen 
 att  utöka och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och under-
  söka möjligheterna att utföra hemsändning även på östra Öland. 
17. att uppdra till socialnämnden 
 att  identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunkts-
  verksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat till
  sammans. Möjliga platser är till exempel Rälla, östra sidan, Soldalen och 
  Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kom-
  munikationer till träffpunkten. 
  Förslag lämnas till kommunstyrelsen 2019-12-31. 

18. att uppdra till socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden 
 att  utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt. 
      att uppdra till budgetberedningen  
 att  årligen avsätta 360 000 kronor (30 000 kronor/boendeavdelning) som 
  används som för aktiviteter och för att främja generationer i samverkan.  
 Avdelningarna återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de 
 boende som har genomförts. 
19. att uppdra till kommunstyrelsen 
 att  verka för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden ef-
  tersom den som finns idag inte fungerar bra för vår kommun som skiljer 
  sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet. 
20. att uppdra till socialnämnden  
 att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 
  äldreveckan.  
  Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dagar 
  är för många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget 
  att öka och sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre da-
  gar. Både för att förebygga illabefinnande i samband med flytten men 
  också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov 
  när det är dags att byta boende är den grundläggande principen för en 
  personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den äldres individuella 
  behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre 
  upplever flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om 
  man upplever att man flyttar till något eller från något.  
      att uppdra till budgetberedningen  
 att  avsätta medel i budget från 2021.   
21. att uppdra till kommunstyrelsen 
 att  i samverkan med socialnämnden avskaffa alla ofrivilliga delade turer till 
  den 31 december 2020. 
22. att uppdra till socialnämnden  
 att  inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
  bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en 
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  fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutveck-
  lingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos en-
  hetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov 
  ska ligga hos förvaltningschefen.  
 Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31. 

23. att uppdra till socialnämnden  
 att  utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av 
  Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner.  
 Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31. 

24. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden  
 att  initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på 
  bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar 
  sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. 
 Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige.  
 Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års bud-
 getprocess. 
25. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med personalavdelningen  
 att  öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och 
  sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma inom 
  kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att 
  uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det 
  egna individuella ansvaret. 
26. att uppdra till kommunstyrelsen  
 att  under 2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktik-
  tiden.  
27. att uppdra till socialnämnden  
 att  ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför bud-
  get 2021. 
28. att uppdra till socialnämnden  
 att  arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för väl-
  färdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. 
 En första återkoppling till kommunstyrelsen januari 2020. 
29. att uppdra till socialnämnden 
 att  skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet.  
 att  återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till kommunstyrel-
  sen2020-06-30. 
30. att uppdra till socialnämnden  
 att  i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa 
  en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för 
  att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp 
  teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna. 
31. att uppdra till socialnämnden  
 att  utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om 
  välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms 
  kommun till kommunstyrelsen. (Direktivet beräknas redovisas senast i 
  mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det 
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  fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas 
  fram.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed 
att avsluta den tillfälliga fullmäktigberedningen Sveriges Bästa Äldreomsorg.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina fö-
reslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av 
kommunchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningsta-
gande. 

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering. 

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda områ-
dena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen 
istället valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. 
Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram go-
da lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske 
är möjliga att implementera i Borgholm. 

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder.  

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund 
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete 
som redovisas.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen. 
Slutrapport. 
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 återremiss till kommunchefen för att komplettera 
beredningens slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per 
förslag och en prioritering av förslagen med tidsplan. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar. 
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 med beslut att skicka det av kommunchefen 
kompletterade beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande 
innan behandling i kommunfullmäktige. 
Fullmäktigeberedningens kompletteringar och sammanställning av uppdrag till 
kommunfullmäktige.  
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 121 med överlämnande av rapporten för ställnings-
tagande. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på punkt 5 och bifall till övriga 30 punkter. 

Lars Lindqvist (SD), Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL), Carl Malgerud (M), 
Marwin Johansson (KD) och Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till att 
anta alla förslag i rapporten. 

Per Lublin (ÖP) yrkar ändring av punkt 13 till följande lydelse ”att det finns minst två 
rätter att välja mellan”. 

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun inte 
ska försöka ge sken av att ha - eller vara i färd att skaffa sig - Sveriges bästa äldre-
omsorg, men slå fast att vi med aktuella åtgärder skall ha en bättre äldreomsorg.  

Sara Kånåhols (V), Ulrika Lindh (C) och Per Lublin (ÖP) stöder Corkovics yrkande 
om avslag på punkt 5. 

 
Ordföranden konstaterar att det dels finns yrkande om ändring av benämning Sveri-
ges bästa äldreomsorg, avslag på punkt 5, ändringsyrkande gällande punkt 13 samt 
dels bifall till beredningens förslag.  Propositionsordningen att först behandla yrkan-
det gällande benämning och därefter följande yrkanden godkänns. 

 
Proposition – ändra benämning 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Omröstning begärs 
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 
Den som vill bifall yrkandet röstar nej.  

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 2) 

Därmed avslås yrkandet. 

 
Proposition – punkt 5 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkan-
det. 

Omröstning begärs 
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller yrkandet att ta bort 
punkt 5 röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 3) 

Därmed ska punkt 5 tas bort. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2019-08-19 166   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Proposition – punkt 13 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det.  

Omröstning begärs 
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den 
som bifaller yrkandet röstar nej.  

Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 6 nej-röster (BILAGA 4) 

Därmed avslås yrkandet. 

 
På ordförandens fråga konstateras därefter att kommunfullmäktige godkänner slut-
rapporten och avslutar beredningen.  

Reservation mot beslutet gällande punkt 5 
Carl Malgerud (M), Sofie Loirendal (FÖL), Liselott Hovdegård (SD), Marcel van Luijn 
(M), Tomas Lind (FÖL), Marwin Johansson (KD), Lars Lindqvist (SD), Anna Victor 
Hiort (M), Lenamarie Wikström (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Bert Carlsson (SD), 
Anders Nyholm (M), Lennart Bohlin (FÖL), Roland Wickholm (ÖP), Charlotte  
Håkansson van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD). 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 

 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-07 120   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 120 Dnr 2022/92 104 KS 
 
Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av partistöd 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse föreslå kommunfullmäkti-
ge 
att  godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2021 års 

partistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  

 Centerpartiet (Borgholms centerkrets) 
 Moderaterna (Borgholms Moderaterna) 
 Sverigedemokraterna (SD Borgholm) 
 Framtid Öland 
 Vänsterpartiets  
 Socialdemokraterna (Socialdemokraterna i Borgholms kommun) 
 Kristdemokraterna (Kristdemokraterna Öland) 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Samtliga partier som fick utbetalt partistöd 2021 (samtliga partier) har lämnat en 
redovisning i tid. Notera att ett parti, Ölandspartiet, enbart redovisat den första de-
len av partistödet eftersom kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132 valde att inte 
godkänna andra utbetalningen av partistöd 2021 till Ölandspartiet med hänvisning 
till att partiet inte på ett tillfredställande sätt styrkt sin status som juridisk person. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med gruppledaren för Ölandspar-
tiet och frågat ifall partiet har haft för avsikt att lämna in underlag för att styrka sin 
juridiska status. I dagsläget har Ölandspartiet inte lämnat in något sådant underlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-07 120   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemo-
kraterna. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Partierna 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2022-04-11 2022/92 104 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av 
partistöd 2022 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2021 års par-

tistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  

 Centerpartiet (Borgholms centerkrets) 
 Moderaterna (Borgholms Moderaterna) 
 Sverigedemokraterna (SD Borgholm) 
 Framtid Öland 
 Vänsterpartiets  
 Socialdemokraterna (Socialdemokraterna i Borgholms kommun) 
 Kristdemokraterna (Kristdemokraterna Öland) 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Samtliga partier som fick utbetalt partistöd 2021 (samtliga partier) har lämnat en re-
dovisning i tid. Notera att ett parti, Ölandspartiet, enbart redovisat den första delen 
av partistödet eftersom kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132 valde att inte godkän-
na andra utbetalningen av partistöd 2021 till Ölandspartiet med hänvisning till att 
partiet inte på ett tillfredställande sätt styrkt sin status som juridisk person. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med gruppledaren för Ölandsparti-
et och frågat ifall partiet har haft för avsikt att lämna in underlag för att styrka sin ju-
ridiska status. I dagsläget har Ölandspartiet inte lämnat in något sådant underlag. 
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    2 (2)

Beslutsunderlag 
Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemokra-
terna. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132. 

  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Partierna
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Meddelande

Partistöd

Ärendenummer 220410-KLF_parti-VA51

Inskickat 2022-04-10 09:24

Dina uppgifter

Personnummer 19551123-6910

Förnamn Paul Eric Staffan

Efternamn Larsson

Adress Sandbacksvägen 19

Postnummer 387 75

Ort Byxelkrok

E-post staffan.sandbacken@gmail.com

Mobil 0705915194

Kontaktsätt för statusuppdateringar

Uppgifter om partiet

Juridisk person Borgholms Centerkrets

Organisationsnummer 802523-1997

Partiets postadress Alböke bygata 43

Postnummer 387 96

Ort Köpingsvik

Telefon 0705915194

Bankgiro/postgiro eller bankkonto 54977038

Partistöd och aktiviteter

Redovisningen avser år 2021

Erhållet belopp för det år som avses 41466

Återstående belopp av partistöd 0

Överfört belopp 26498

Motprestation
Utbildning, service, informationsmaterial, möten,
administration

Aktivitet Möten och utbildningar

Ange belopp 17065

Beskriv hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den
lokala demokratin

Utbildning av och kommunikation med
medlemmar.

Bifoga nödvändiga handlingar

Filnamn: revisionsberättelse_2021.pdf

Ansökan partistöd

Härmed ansöker partiet om partistöd för innevarande år Ja

Multipelsignatur

Granskare

Personnummer: 19600114-1925

Namn: Linda Hedlund

E-post: linda.hedlund@finebacken.se

Sida 1 av 2  
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Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-04-10 09:24

Signerat av: Paul Eric Staffan Larsson

Signerats med personnummer: 195511236910

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2022-04-10 09:24

Sida 2 av 2  
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Meddelande

Partistöd

Ärendenummer 220429-KLF_parti-NX93

Inskickat 2022-04-29 10:31

Dina uppgifter

Personnummer 19800618-2912

Förnamn Nils Erik Martin

Efternamn Arvidsson

Adress Tryggestad 1

Postnummer 387 94

Ort Borgholm

E-post erik.arvidsson@sd.se

Mobil 0768726611

Kontaktsätt för statusuppdateringar

Uppgifter om partiet

Juridisk person SD Borgholm

Organisationsnummer 802522-1378

Partiets postadress Rolf Edmark Kvarnbacken 2

Postnummer 387 73

Ort Löttorp

Telefon 0708-152293

Bankgiro/postgiro eller bankkonto 8030-9,73 118 921-3

Partistöd och aktiviteter

Redovisningen avser år 2021

Erhållet belopp för det år som avses 18 381,00

Återstående belopp av partistöd 18 381,00

Överfört belopp 4223

Motprestation stöd och service

Aktivitet Årsmöte

Ange belopp 2900

Aktivitet besök partiombudsman

Ange belopp 615

Aktivitet styrelsemöte 4 st

Ange belopp 300 x 4

Aktivitet torgmöte

Ange belopp 833

Eventuella övriga aktiviteter Begränsade pga covid 19

Beskriv hur partistödet använts för att stärka partiets
ställning i den lokala demokratin

Torgmöten , insändare , samt givitvis det lokala arbetet i
nämder och styrelser samt kommunfullmäktige

Ansökan partistöd

Härmed ansöker partiet om partistöd för innevarande år Ja

Multipelsignatur

Granskare

Sida 1 av 2  
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Personnummer: 19510614-1913

Namn: Rolf Edmark

E-post: rolf.edmark@sd.se

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-04-29 10:31

Signerat av: Nils Erik Martin Arvidsson

Signerats med personnummer: 198006182912

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2022-04-29 10:31

Sida 2 av 2  
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Meddelande

Partistöd

Ärendenummer 220419-KLF_parti-MP61

Inskickat 2022-04-19 16:07

Dina uppgifter

Personnummer 19650126-1298

Förnamn Jan Tomas

Efternamn Lind

Adress Gamla Vägen 65

Postnummer 387 70

Ort Löttorp

E-post tomas@revborg.se

Mobil 0707662746

Kontaktsätt för statusuppdateringar

Uppgifter om partiet

Juridisk person Framtid Öland

Organisationsnummer 802476-9229

Partiets postadress c/o Annette Hemlin Sandbyv. 32

Postnummer 387 73

Ort Löttorp

Telefon +46706709920

Bankgiro/postgiro eller bankkonto 298-9945

Partistöd och aktiviteter

Redovisningen avser år 2021

Erhållet belopp för det år som avses 36228

Återstående belopp av partistöd 36762

Överfört belopp 0

Motprestation 0

Aktivitet Möteskostnader

Ange belopp 5215

Aktivitet Administration

Ange belopp 2681

Beskriv hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den lokala
demokratin

Se bifogad
verksamhetsberättelse.

Bifoga nödvändiga handlingar

Filnamn: Verksamhetsberättelse_FÖL_2021(1).pdf

Ansökan partistöd

Härmed ansöker partiet om partistöd för innevarande år Ja

Multipelsignatur

Granskare

Personnummer: 195503182957

Namn: Stefan Bergman

E-post: bergmansbyggab@gmail.com

Sida 1 av 2  
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Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-04-19 16:07

Signerat av: Jan Tomas Lind

Signerats med personnummer: 196501261298

Utgivare: Swedbank Customer CA2 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2022-04-19 16:07

Sida 2 av 2  
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Verksamhetsberättelse 2021
Partiet Framtid Öland (FÖL)
Verksamhetsåret 2021-01-01–2021-12-31

Styrelsen
Styrelsen hade 7 sammanträden under året.
Styrelsen har bestått av:
● Annette Hemlin, ordförande
● Mats Olsson, vice ordförande
● Diana Angelin, sekreterare och kassör
● Maria Steen, ledamot
● Åsa Moberg, ledamot
● Tomas Lind, ersättare
● Torbjörn Gustavsson, ersättare
● Torbjörn Johansson, gruppledare, adjungerad

Valberedningen
Valberedningen har bestått av:
● Charlotta Andersson, sammankallande
● Lise-Lotte Jansson
● Bengt Jonsson

Viktiga händelser under året
Året som gått har även det präglats av Covid-19. Möten har delvis skett på distans såväl
inom partiet som i övriga nämnder och styrelser och kommunfullmäktige stundtals med en
överenskommelse om färre ledamöter.

FÖL har under året haft ett medlemsmöte med framtiden och valet 2022 i fokus. Där samtliga
närvarande var överens om att FÖL gör skillnad, behövs och viljan till fortsatt engagemang är
stor. Därmed beslutade vi att ställa upp i kommunvalet 2022.
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Vi har även fortsatt att utveckla oppositionsarbete tillsammans med Moderaterna (M) och
Kristdemokraterna (KD).

Även om Covid-19 inte har varit lika ansträngt för kommunens olika verksamheter under hela
2021 så har pandemin fortfarande påverkat såväl den kommunala som politiska
verksamheten.

Inom partiet har vi förutom sedvanligt årsmöte haft:
● Digitala medlems-/gruppmöten inför varje kommunstyrelsemöte där vi även diskuterat

aktuella händelser i nämnderna.
● En medlemskonferens (med närvaro både fysiskt och digitalt) för att stämma av arbete i

styrelser och nämnder samt för att arbeta fram och definiera viktiga frågor att arbeta med
framöver.

● Tillsatt en nomineringsgrupp som arbetat med i första hand kandidater till
kommunfullmäktige i samband med valet 2022.

Kommunstyrelsen (KS):
KS haft 13 sammanträden under året. I och med Covid-19 har en stor del av
kommunstyrelsens sammanträden skett digitalt.

FÖLs ordinarie ledamöter är Torbjörn Johansson och Annette Hemlin,
ersättare Lennart Bohlin (FÖL) och Marwin Johansson (KD).
(Lennart Bohlin ersattes under året av Mats Olsson.)

Frågor som FÖL arbetat aktivt med inom KS har varit:
● Att fortsatt se över investeringsbudgeten fört att eventuellt revidera och minska

upptagandet av stora lån samt inventera säljbara tillgångar av samma anledning.
● Att nybyggnationen av äldreboende på Ekbacka ska fortlöpa enligt plan.
● Bildande av kommunalt bostadsbolag. Inte för att i första hand bygga billiga bostäder

utan för att genom detta skapas transparens och tydlighet, alla intäkter och kostnader
samlas i ett och samma bolag och vi konkurrerar därmed på lika villkor med privata
aktörer.

● Att inte systematiskt göra aktieutdelning från BEAB till kommunen för att snygga till
resultatet då närmare 2 mkr går till skatt denna gång. Pengar som skulle kunna arbeta
vidare i bolaget.
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● Införande av t ex en Teknisk nämnd med anledning av att under denna mandatperiod har
flertalet verksamheter överförts från BEAB till till kommunstyrelsen och vi kan se risken
för en koncentration av den politiska styrningen och därmed en försvagad demokrati då
det sannolikt kommer att bli ett fåtal personer som sitter i beslutande ställning.

● Försäljning av Borgholms hälsocentral till SBB Norden AB för 90 miljoner kr.
Detta frigör likviditet till våra kommande investeringar.

Vi har under året reserverat oss både skriftligt och muntligt mot ett antal beslut där vi har haft
en avvikande mening gentemot majoriteten.

Insändare i Ölandsbladet 2021:
Januari - kommunala hyresrätter
Februari - Oppositionens syn på kommunens framgångar
Mars - kommunalt bostadsbolag
April - Åkerboskolan, upphandling och företagsträffar
December - Den politiska processen
December - Hjärtstartare (från oppositionen)

Borgholm Energi (BEAB):
Koncernen har haft 9 styrelsesammanträden under året samt årsstämma och möten med
presidiet.
FÖLs ordinarie ledamot är Tomas Lind, ersättare Malin Johansson.

Frågor som FÖL arbetat aktivt med inom BEAB har varit:
● Sålt Borgholms hälsocentral till SBB Norden AB för 90 miljoner kr. Detta frigör likviditet

till våra kommande investeringar.
● Arbetat med en flerårig affärsplan för ett tryggt resultat och kontroll över kommande

investeringar.
● Fortsatt med kapacitetsutbyggnad för att kunna ansluta nya abonnenter inom

VA-kollektivet. Stora investeringar har påbörjats till Byxelkrok och Kårehamn.
● Planerat för bolagets 100-årsjubileum, som tyvärr fick skjutas fram p g a Covid.
● Deponitäckningen har fortsatt enligt plan och kommer understiga de tidigare

kostnadskalkylerna.
● Startat bostadsbolag och påbörjat planeringen för detta.
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● Fortsatt implementerat den nya VA-taxan som ska minska orättvisor och felaktigheter i
tidigare taxor, främst avseende investering i nätkapacitet och andel av detta.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN):
MBN har haft 13 sammanträden under året.
FÖLs ordinarie är ledamot Stefan Bergman, ersättare Arne Sjögren (KD).

● Under året har det beslutats om en organisationsjustering. Från 1 januari 2022 slås
bygg- och miljöenheten och delar av den administrativa enheten samman till en miljö-
och byggavdelning. En ny avdelningschef har rekryterats och tjänsten tillträds den 22
mars 2022. Även andra förändringar i chefstjänsterna har skett under året, då
byggchefen i november valde att avsluta sin tjänst. Miljöchefen har bytt tjänst och
kommer istället att bli samordnare för miljö- och hälsoskydd.

● Digitaliseringsprojektet på byggenheten är slutfört och gick i drift den 1 april. I det nya
systemet kommer fler funktioner att finnas, jämfört med det gamla.
Antalet bygglovsärenden har under året ökat med cirka 20 procent och på kart och mät
med ca 37 procent, jämfört med 2020.

● Under året har miljöenheten arbetat med att ta fram nya rutiner, i och med att man har
bytt ärendesystem. De arbetar även med att skapa förutsättningar för att på sikt få en
närmast helt digital hantering.

● Ett ansträngt personalläge, bl.a. på grund av sjukfrånvaro på miljöenheten har orsakat
något längre handläggningstider än normalt inom vissa områden.

● Miljöenheten har haft en hög arbetsbelastning, framförallt under sommarperioden med
anledning av restriktionerna under coronapandemin. Vissa av restriktionerna innebär ett
tillsynsansvar som de normalt inte har.

● En ny taxa har tagits fram för livsmedelskontrollen. Den nya taxan bygger på
efterhandsdebitering, vilket innebär att fakturan kommer att skickas ut efter att
verksamheten har fått sin kontroll.
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Socialnämnden (SN):
SN har haft 10 sammanträden under året.
FÖLs ordinarie ledamot är Zissos Reizopoulos, ersättare Petter Skoglund.

Det viktigaste som behandlades i SN under 2021:
● Året har till stor del präglas av pandemin. SN förhållningssätt att förebygga och motverka

smittspridning har under året fått större fokus inom bland annat "God och nära vård" och
satsningen på bästa äldreomsorgen.

● Digitala lås hos hemtjänsttagare medför enklare nyckelhantering och större trygghet hos
våra omsorgstagare. Omfattningen är cirka 450 lås och beräknas kosta 1,2 mkr initialt

● Hälso- och sjukvårdsenheten fortsatte att utvecklas under 2021 med syfte att ge en god
och bättre vård. Samverkan med hälsocentralen, hemsjukhuset, påverkar resultaten
positivt genom bland annat läkemedelsgenomgångar samt få antal dagar som
utskrivningsklara patienter måste kvarstanna inom sluten vård.

● Digitala signeringslistor läkemedelshantering förekommer.
● Sammanhållen journalföring med Region Kalmar har gett positiva effekter exempelvis i

form av högre patientsäkerhet och effektiv smittspårning under Covid-19.
● Återbrukets uppstart har flyttats fram till slutet av februari 2022 fler flera års tjat.
● Arbetsmarknadsenheten har andelen biståndsmottagare minskat vilket kan visa på en

större andel av befolkningen har en egen försörjning, och trenden beräknas att
fortsätta.

● Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet till
folkhälsomyndighetens restriktioner. En minskning har skett både på den totala- och
korttidsfrånvaron inom socialförvaltningen jämförelsevis med samma period föregående
år. Sjuklönekostnaden uppgår till 8,9 mkr för hela förvaltningen vilket är en minskning
med 1,6 mkr jämfört med föregående år. Ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 2,2
mkr vilket motsvarar cirka 25 % av kostnaderna. Kostnader för fyllnadstid samt
övertidsersättningen som påverkas av den höga frånvaron uppgår till 6,2 mkr. I mitten av
2021 ser vård och omsorg en minskad frånvaro vilket ger ett bättre resultat under året
jämfört med föregående år. Trots att flera medarbetare varit sjuka under många år,
återfinns de i statistiken även om kostnaderna är mindre. Socialförvaltningen visar för
året en positiv avvikelse om +23,5 mkr. Resultatet beror på att verksamheten fått
ersättning från staten för sjuklönekostnader, som påverkar avvikelsen med 2,2 mkr, samt
ersättning för utförd vaccination om 0,7 mkr

● Inga politiska motsättningar eller konflikter har förekommit under 2021.
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Utbildningsnämnden (UN):
UN har haft 11 sammanträden under året.
FÖLs ordinarie ledamot är Marita Krüger Que, ersättare Maria Steen.

Frågor som FÖL arbetat aktivt med inom UN har varit:
● UN börjar året med att visa för 2020 en positiv budgetavvikelse om 2 261 tkr.
● Kostnaden tas bort i sin helhet för Kulturskolan vilket minskar intäkterna med 260 tkr.
● De olika elevråden bjuds in under året för att berätta om sina verksamheter samt hämta

in information från UN.
● Förra årets beslut om ändring av restiden på skolskjutsen från 45 min till 60 min har fallit

väl ut, inga klagomål har inkommit och reseplaneringen har blivit mer effektiv.
● Ärendet med Åkerboskolans nybyggnation fortgår.
● Utbildningsförvaltningens årsprognos redovisas i december till +1,4 Mkr.
● Den 20/12, 2021 röstade UN för att avgiftsfri frukost ska införas i åk 5-9 till en beräknad

kostnad av 500 tkr under provperioden jan-maj. FÖL reserverar sig då beslutet tas utan
konsekvensanalys, frukosten i sig kan vara ett bra förslag.

● I november 2020 togs ett beslut att återföra årskurs 6 till mellanstadiet samt att
Gärdslösa skola ska byggas om för en uppskattat kostnad om 2,2 Mkr. Omröstning sker
och resultat blir 6/3 där FÖL röstar emot då ärendet inte är tillräckligt berett och
reserverar sig mot beslutet (Även om FÖL i princip är för en återflytt av åk 6. Men beslut
måste tas på en ansvarsfullt sätt.). Det har nu framkommit planer på nybyggnation av
Gärdslösa skola till ett pris av ca. 20–25 Mkr på en yta av ca. 400–500 kvm.Projektet
förväntas vara avslutat 2023.

● Borgholms kommun har fortsatt mycket låga lärarlöner och nämnden föreslår återigen att
höja dem för att göra vår kommun ännu mer attraktiv. Vi kan också göra ett bättre arbete
med att marknadsföra våra duktiga elever, skolor och höga betyg.

● Biblioteket har ökat i popularitet och är redan nu uppgraderat i Borgholm med mer-öppet.
Åkerboskolans bibliotek blir färdig-uppgraderat när nya skolan är färdigbyggd. Biblioteket
har också fått en ny modern logo.

● Sjukfrånvaron har på grund av Corona-pandemin ökat, men börjar redan nu minska
igen.

● Vi ser fortfarande en långsiktig barn-och elevutveckling, som visar att barnantalet ökar i
södra kommundelen och minskar i den norra delen. Många elever är fortfarande hos
annan huvudman vilket är dyrbart, i snitt ca 110 tkr/elev/år i förskola och grundskola. För
fritidshem är kostnaden ca 18 tkr/elev/år.

6
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Miljö- och hållbarhetsberedningen (MHB):
MHB har haft 3 sammanträden under året.
FÖLs ordinarie ledamot är Zissos Reizopoulos, ersättare Lennart Bohlin.
(Lennart Bohlin ersattes av Maria Steen under året)
● Information kommer

Ölands kommunalförbund (ÖKF):
ÖKF har haft 4 sammanträden under året.
FÖLs ordinarie ledamot är Torbjörn Johansson, ersättare Marwin Johansson (KD).

Frågor som ÖKF arbetat aktivt med har varit:
Det har under året inte kommit upp några frågor där Framtid Öland har behövt agera.

Förändringar i nämnder och styrelser under 2021:
Jeanette Thygesen har flyttat till annan kommun och därmed avsagt sig uppdrag som:
● Ersättare i kommunfullmäktige och där ersatts av Bengt Jonsson.

Lennart Bohlin har avsagt sig uppdrag som:
● Ledamot i kommunstyrelsen och där ersatts av Mats Olsson
● Ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen och där ersatts av Maria Steen
● Ersättare i kommunfullmäktige och där ersatts av Mats Olsson.

Mats Olsson har (genom att bli ordinarie ledamot) lämnat sitt uppdrag som :
● Ersättare i kommunfullmäktige och där ersatts av Marita Krüger Que.

Verksamheten i siffror
● Under året hade partiet 27 betalande medlemmar, en minskning med 5 medlemmar.
● Medlemsavgiften oförändrad 200 kr per kalenderår.
● Föreningen omsatte 41 628 kr
● Årets resultat 33 735 kr

7
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Framtid Ölands styrelse
Borgholm den 16 mars 2021

…………………………………. ………………………………….
Ordförande Vice ordförande
Annette Hemlin Mats Olsson

…………………………………. ………………………………….
Kassör Ledamot
Diana Angelin Maria Steen

…………………………………. ………………………………….
Ledamot Ersättare
Åsa Moberg Tomas Lind

………………………………….
Ersättare
Torbjörn Gustavsson

8
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Partistöd

Ärendenummer 220424-KLF_parti-UC64

Inskickat 2022-04-24 12:12

Dina uppgifter

Personnummer 19540428-5198

Förnamn Stefan

Efternamn Wiberg

Adress Rällavägen 23

Postnummer 387 92

Ort Borgholm

E-post stefan.wiberg@telia.com

Uppgifter om partiet

Juridisk person Vänsterpartiet

Organisationsnummer 832000-2291

Bankgiro/postgiro eller bankkonto 80309731253357

Partistöd och aktiviteter

Redovisningen avser år 2021

Erhållet belopp för det år som avses 20516

Återstående belopp av partistöd 0

Överfört belopp 0

Aktivitet medlemsmöten

Ange belopp 3000

Aktivitet riksaktiviteter, Vänsterdagarna

Ange belopp 20445

Aktivitet lokalhyror

Ange belopp 2000

Aktivitet Löttorps marknad

Ange belopp 400

Beskriv hur partistödet använts för att stärka partiets ställning i den
lokala demokratin

Medverkat på löttorps marknad. Bjudit in till olika
föreläsningar

Ansökan partistöd

Härmed ansöker partiet om partistöd för innevarande år Ja

Multipelsignatur

Granskare

Personnummer: 196107072909

Namn: Susanne Wiberg

E-post: sonja.susanne.wiberg@gmail.com

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-04-24 12:12

Signerat av: Stefan Wiberg

Sida 1 av 2  
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Signeringsinformation

Signerats med personnummer: 195404285198

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2022-04-24 12:12

Sida 2 av 2  
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Partistöd

Ärendenummer 220426-KLF_parti-OI03

Inskickat 2022-04-26 10:59

Dina uppgifter

Personnummer 19430225-8258

Förnamn Anders Herman

Efternamn Halvarsson

Adress Nynäsgatan 25

Postnummer 387 95

Ort Köpingsvik

E-post herman.haxang@gmail.com

Mobil 0705498263

Uppgifter om partiet

Juridisk person Socialdemokraterna i Borgholms kommun

Organisationsnummer 802446-4805

Partiets postadress c/o Herman Halvarsson

Postnummer 387 95

Ort KÖPINGSVIK

Telefon 0705498263

Bankgiro/postgiro eller bankkonto 834-1521

Partistöd och aktiviteter

Redovisningen
avser år

2021

Erhållet
belopp för det
år som avses

78 132 kronor

Återstående
belopp av
partistöd

22 636 kr

Överfört
belopp

0 kr

Aktivitet Medlemsmöten etc.

Ange belopp 6 615 kr.

Aktivitet Utbildning och konferenser

Ange belopp 20 925 kr

Aktivitet Utåtriktad verksamhet, 1a-Maj etc

Ange belopp 15 583 kr

Beskriv hur
partistödet
använts för att
stärka partiets
ställning i den
lokala
demokratin

För vårt arbete med den lokala politiken är det medlemsmöten, fullmäktigegruppen och utbildning
som utgör hörnstenar i vår verksamhet. Vår fullmäktigegrupp inkluderar ALLA som har ett uppdrag i
Borgholms kommun för Socialdemokraterna och vi har ett gruppmöte varje månad dagen innan
kommunstyrelsen har sitt möte. För resor till och från dessa möten utgår ingen reseersättning.
Fullmäktigeledamöterna som tjänstgör på fullmäktigemötet träffas innan fullmäktigemötet för
överläggningar inför kvällen. Utåtriktad verksamhet 1:a maj är normalt vår stora aktivitet när vi bjuder
in alla att vara med och fira och där vi brukar ha såväl centrala som lokala talare och musikkår för att
förhöja stämningen. 2021 blev det inget fysiskt möte men det anordnades digitala möten som vi
annonserade om samt visst material var inköpt innan restriktionerna om sammankomster kom. När
det gäller den utåtriktade verksamheten i övrigt, när det inte är valår, har vi i samarbete med vår S-
förening, Röda Bönor, en vår- och höstaktivitet då vi är ute och ”knackar dörr” och står utanför affärer.

Sida 1 av 2  
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I år var det inte möjligt med tanke på restriktionerna men vi ordnade en ringkampanj både för
medlemmar och icke medlemmar.

Ansökan partistöd

Härmed ansöker partiet om partistöd för innevarande år Ja

Multipelsignatur

Granskare

Personnummer: 19441213-2989

Namn: Linnea Jonzon

E-post: lineajonzon3@gmail.com

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-04-26 10:59

Signerat av: Herman Halvarsson

Signerats med personnummer: 194302258258

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2022-04-26 10:59

Sida 2 av 2  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-06-20 2022/8 042 
     

 
Handläggare 
Mattias Sundman 
Controller 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88024  mattias.sundman@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsen 
 

 
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning maj 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter maj. 

 Resultatet för kommunen är +32,3 miljoner kronor. (Årsprognos +55,2 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +21,6 miljoner kronor. (Årsprognos 
+38,8 miljoner kronor) 

 Likvida medel 52,3 miljoner kronor. (Årsprognos 16,3 miljoner kronor)  
 Investeringar 32,2 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor) 

Beslutsunderlag 
Uppföljning maj (Kommun), 2022-06-28 

Uppföljning maj (Kommunstyrelse), 2022-06-28 

 

Ekonomiavdelningen 
 
Linda Kjellin Mattias Sundman 
Ekonomichef Controller 
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Kommun 

Uppföljning maj 
 

Maj 2022 

KS 2021-06-28, §XX 
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1 Inledning 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunen har under perioden påverkats av Ukraina-krisen och förvaltningarna har 
genomfört åtgärder för att minimera påverkan på kommunens verksamheter. Fortsatt 
organisering för mottagande av flyktingar från Ukraina har skett. En omflyttning av 
familjerna har påbörjats vilket skapar nya behov av studiehandledning på flera skolor. 

Händelser som också är värda att lyftas fram är bland annat: 

 Ett statligt servicekontor har etablerats i anslutning till kommunens servicecenter. 
 Sommarrekrytering inom socialförvaltningen pågår fortfarande och en del 

vikarier har påbörjat introduktion. 
 Mellan Ekbacka 2 och 6 pågår det arbete i trädgården. Nya gångar, markarbeten, 

ängsblommor och växthus planeras vilket blir ett lyft för enheten och kommer att 
glädja både omsorgstagare och anhöriga. Invigningsceremoni har ägt rum.  

 Positivt inflöde i södra delen av kommunen där vissa enheter inom 
utbildningsförvaltningen ökar i antal. Även tillskott av nya barn och elever har 
skett i andra delar av kommunen vilket är positivt. 

 Stabil orderingång för bygglov- och anmälningsärenden. Antalet beställningar på 
baskartor minskar jämfört med föregående år, däremot ökar beställningarna på 
antalet förenklade nybyggnadskartor. 

 Fritidsgården har kommit i gång med fler aktiviteter riktade till motorburen 
ungdom. Den mobila fritidsgården lockar fler deltagare. 

 Solberga-tomter förväntas komma ut till försäljning efter sommaren.  
 Förstudie av Gärdslösa skola/förskola pågår.  
 Näringslivsklimatet har presenterats och Borgholms kommun ligger på samma 

nivå som föregående mätning.  
 Detaljplan Rosenfors för att möjliggöra företagsetableringar är antagen.  

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Kommunens resultat uppgår till +32,3 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är 
+21,6 miljoner kronor. Samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden visar en 
positiv budgetavvikelse för perioden. 

Prognosen för kommunens resultat är +55,2 miljoner kronor och den består av det 
budgeterade resultatet +16,4 miljoner kronor och budgetavvikelsen +38,8 miljoner 
kronor. Samtliga nämnder förutom utbildningsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse för året. Årsbudgeten är ännu inte 
reglerad utifrån KF besluten §43 medel för löneöversyn 2022 och §102 efterskänkning av 
tillsynstaxa för lantbruksföretag. Detta kommer att påverka årets prognostiserade resultat 
med -3,5 mkr. 

Likviditet 
 Utgående saldo för månaden är 52,3 miljoner kronor.  
 Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla 

lönesummor betalas till "Individuella pensions valet", dvs varje medarbetares val 
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av pensionsplacering. Summan uppgick till cirka 14,5 miljoner kronor.  
 Likviditetsprognosen bygger på den budgeterade investeringsnivån 127,2 

miljoner kronor och det prognostiserade resultatet 55,2 miljoner kronor. Samt att 
kommunen amorterar enligt antagen budget 3,9 miljoner kronor.  

 För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har 
kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor. 

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för maj 
uppgick till 52,8 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 52,3 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret är 16,3 miljoner kronor. 

 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter maj är +0,7 mkr. Avvikelsen beror främst på 
att redovisning av överskott för Borgholms slott har förändrats från och med bokslut 
2021. Det beror även på positiv avvikelse inom hamnar, HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen. 

Utbildningsnämndens budgetavvikelse efter maj är +1,4 mkr. Områdena har under 
perioden haft en hög frånvaro och svårigheter att tillsätta vikarier, vilket tillsammans med 
ersättning för sjuklönekostnader och vakanser har skapat en positiv avvikelse. Kostnader 
för skolskjuts har varit högre än budgeterat under perioden, bland annat på grund av 
ökade priser för drivmedel. Vidare arbetar förvaltningen med pedagogiska insatser efter 
pandemin vilket inte inryms i budget. 

Socialnämndens budgetavvikelse efter maj månad är +2,8 mkr. Avvikelsen härleds till 
lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar och hjälpmedel, även vakanser 
bidrar till den positiva avvikelsen. Inom särskilt boende och omsorgen om 
funktionsnedsatta har personalkostnaderna varit högre än budgeterat vilket reducerar 
avvikelsen. 

Miljö- och byggnadsnämndens budgetavvikelse är -0,9 mkr. Avvikelsen härleds främst 
till miljöenheten där debiteringen för alkoholtillstånd ännu inte genomförts samt att 
debitering av tillsyn för lantbrukare uteblivit då dispens för denna debitering beslutats av 
kommunstyrelsen. Byggenheten har haft högre intäkter än budgeterat för perioden vilket 
reducerar avvikelsen. 

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +15,8 mkr. Enligt senast kända cirkulär 22:15 
har budgetavvikelsen förbättrats under året med +9,8 mkr. Under året har kommunen 
mottagit utdelning från Kommuninvest 0,7 mkr och Kommunassurans Syd AB 0,1 mkr. I 
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maj månad går årets löneöversyns pott ut i resultatet för finansen 2,0 mkr. Då vi änne inte 
har fått den korrekta fördelningen för denna budget så blir det mest korrekt att låta den gå 
ut och förbättra avvikelsen för finansen. Då denna budget belastar nämnderna under april 
och maj med motsvarande belopp. De två miljoner kronorna påverkar dock inte ett 
korrekt antagande för finansens årsprognos. 

Analys av årsprognos 

Kommunstyrelsens prognos för året är +0,4 mkr. Avvikelser inom ekonomiavdelning, 
HR-avdelning och kostenhet beror på vakanta tjänster delar av året. Kommunledningen 
belastas av personalkostnader avseende "SKAL" som är beslutade men ej budgeterade 
och kompenseras av övriga överskott inom kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämndens årsprognos är -1,7 mkr. Arbete med pedagogiska åtgärder efter 
pandemin har påbörjats och förklarar till stor del den negativa prognosen. Även högre 
kostnader än budgeterat för skolskjuts påverkar prognosen negativt. 

Socialnämndens årsprognos är +6,4 mkr. En bidragande faktor till prognosen är en 
utökad budget för heltid som norm och borttag av delade turer som kommer visas vid 
årsbokslutet, där prognosen är att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat, och 
beräknats till 2,0 mkr för hela 2022. Två andra bidragande faktorer till prognosen är inom 
individ- och familjeomsorgen och ordinärt boende, där kostnader för externa placeringar 
och antalet hemtjänsttimmar i dagsläget beräknas ligga under budgeterad nivå vid årets 
slut. 

Miljö- och byggnadsnämndens prognos är -0,1 mkr. Prognosen baseras på att 
miljöenheten har en tjänst utöver budget vilket reduceras av vakanser inom den 
administrativa enheten då medarbetare har gått över till andra uppdrag inom kommunen. 

Finansförvaltningens totala budgetavvikelse och prognos för året är +33,7 mkr. Senast 
kända cirkulär bidrar med ett överskott motsvarande +20,8 mkr. Prognosen inkluderar 
även en utdelning från bolaget motsvarande 8 mkr. 

Driftredovisning (tkr) 

   Årsbudget Budget jan-
maj Utfall jan-maj Avvikelse 

jan-maj Årsprognos 

 Total      

0 Kommunfullm
äktige 846 360 207 152 100 

1 Kommunstyre
lsen 167 860 69 271 68 581 690 400 

2 Övriga 
nämnder 1 198 281 -140 421 0 

3 Borgholms 
Slott 0 2 624 1 431 1 193 0 

4 
Miljö- och 
byggnadsnäm
nd 

9 288 2 715 3 585 -870 -130 

6 Utbildningsnä
mnd 191 722 80 393 78 996 1 397 -1 675 

7 Socialnämnd 336 214 133 499 130 692 2 807 6 400 

8 Finansförvaltn
ing 10 020 5 938 -271 6 208 4 200 

9 Finansförvaltn
ing -733 544 -305 719 -315 347 9 629 29 500 

 Summa -16 396 -10 639 -32 266 21 627 38 795 
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Åtgärder och konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen arbetar med att omförhandla arrendeavtal och effekten kommer till 
största del under 2022 och framåt beroende på när avtal löper ut. 

Utbildningsnämnden arbetar med bemanning och identifiering av kostnader och intäkter 
som kommer att påverka prognosen. Förvaltningen inväntar beslut gällande 
tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder. Till stor del innefattar den negativa prognosen 
kostnader för detta arbete som inte är finansierat. På flertalet enheter finns ett stort behov 
av resurser till hösten. 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med att ta fram behovsutredningar för att 
synliggöra arbetet och att skapa en verklighetsförankrad budget framåt. 

Socialnämndens pågående eller planerade åtgärder återberättas nedan i sin korthet och 
för mer utförlig information se månadsuppföljningen för Socialnämnden. 

 Effektiv schemaplanering 
 Ökad samverkan mellan gränserna gällande personalresurser 
 Nära samarbete med HR för att minska sjukfrånvaron och att utveckla grupperna 
 Att informera personalen kring ekonomin 
 Fortlöpande kompetensutveckling  
 Arbeta med hälsofrämjande åtgärder  
 Tillsätta vakanta Sjuksköterskor 
 Rekrytering av vikarier för att säkerställa att bemanningsgrafen tillgodoses  
 Aktivt rehabiliteringsarbete med stöd från HR-avdelningen  
 Avveckla en gruppbostad om 4–5 platser när ny gruppbostad om 6 platser blir 

färdigställd 
 Omorganisering av utförande av insatserna avlösarservice i hemmet och 

ledsagarservice    
 Konflikthantering och grupputveckling  
 Delta i Samordningsförbundets projekt FSLA 
 En satsning på att utöka antalet socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd bedöms ge en gynnsam effekt genom en högre kvalitet i arbetet 
 En bevakning görs mot Migrationsverket om möjligheten att ansöka om 

återbetalning av bistånd som har beviljats för flyktingar från Ukraina 
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3 Kommunens räkenskaper 

3.1 Investeringsredovisning 
Årets färdigställda och pågående investeringar för året uppgår till 32,2 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 95,9 miljoner 
kronor till 127,2 miljoner kronor. 

 Utbyggnad Runstens förskola (KF §172) 1,15 mkr. 
 Tilläggsbudget byggnation nya Åkerboskolan (KF §79) 14,62 mkr. 
 Färdigställande allaktivitetsområde Mejeriviken (KF §101) 1,5 mkr. 
 Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 (KS §79) 14,07 mkr. 

Investeringsredovisning 
(tkr) Totalutgift Varav: årets investeringar 

Färdigställda 
investeringar 

Total 
budget 

Ack. 
Utfall 

Avvikels
e Budget Utfall 

Avvikels
e 

Infrastruktur, skydd 1 200 1 335 -135 326 461 -135 

Elljusspår 1 200 1 335 -135 326 461 -135 

Fritid- och kultur 50 47 3 50 47 3 

Borgholms bibliotek -
 belysning 50 47 3 50 47 3 

Pedagogisk verksamhet 13 300 13 408 -108 532 614 -82 

Köping skola - belysning 500 500 0 500 500 0 

Skogsbrynet 2 avdelningar 10 000 10 127 -127 0 51 -51 

Björkviken underhållsplan 100 103 -3 32 35 -3 

Rälla underhållsplan 2 700 2 677 23 0 28 -28 

Vård omsorg 425 397 28 425 397 28 

Ekbacka - entré 75 74 1 75 74 1 

Soldalen - hiss 350 323 27 350 323 27 

Affärsverksamhet 75 80 0 75 80 -5 

Sandvik - elanläggning 75 80 -5 75 80 -5 

Övrig verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Finansiell leasing, fordon 0 0 0 0 0 0 

S:a färdigställda 
investeringar 15 050 15 267 -217 1 408 1 599 -191 

Varav finansiell leasing 0 0 0 0 0 0 

Varav gåvor 0 0 0 0 0 0 

Pågående projekt 
Total 

budget 

Beräknad 
totalutgif

t 
Prognos 
avvikelse Budget Utfall 

Avvikels
e 

Infrastruktur, skydd 25 656 18 785 6 871 12 595 4 798 7 797 

Gata/Park 475 305 170 475 305 170 

Utveckling GC-Vägar 850 14 836 850 14 836 

Gatubelysning 4 891 7 063 -2 172 1 000 445 555 

Beläggningsarbeten 10 300 6 322 3 978 3 086 917 2 169 

Badbrygga Sjöstugan 3 800 4 460 -660 1 923 2 583 -660 

Parkering Sjöstugan 200 0 200 200 0 200 
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Investeringsredovisning 
(tkr) Totalutgift Varav: årets investeringar 

Toalett sjöstugan 500 79 421 500 71 429 

Rekreation Sjöstugan 150 61 89 150 61 89 

Badbrygga Klinta 3 000 46 2 954 3 000 46 2 954 

Lekplats Räpplinge 0 95 -95 0 95 -95 

Lekplats Alböke 0 83 -83 0 83 -83 

Badbrygga - Bjärby 150 0 150 150 0 150 

Kay Wieståls park 300 0 300 300 0 300 

Omklädningshytter -
 Sjöstugan 200 0 200 200 0 200 

Ekbacka - Parkering 300 0 300 300 0 300 

Osten - Stängsel 200 179 22 200 179 22 

Förädling Triangeln 340 79 261 261 0 261 

Fritid- och kultur 10 206 1 574 8 632 10 003 1 359 8 644 

Fritidsanläggningar 785 0 785 785 0 785 

Konstgräsplan 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 

Rälla sporthall - värme 1 000 37 963 1 000 37 963 

Rälla sporthall - ventilation 500 0 500 500 0 500 

Kallbadhuset - målning 150 0 150 150 0 150 

Runstens sporthall - fasad 1 400 1 1 399 1 400 1 1 399 

Tennishallen - tak 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 

Tennishallen - värme 35 0 35 35 0 35 

Tennishallen - belysning 250 145 105 250 145 105 

Folkets hus 0 1 016 -1 016 0 1 016 -1 016 

Meröppet Rälla 215 172 43 215 160 55 

Tennishallen - solceller 300 0 300 300 0 300 

Bibliotek underhållsplan 371 203 168 168 0 168 

Allaktivitet Mejeriviken 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 

Åkerboskolan - konst 500 0 500 500 0 500 

Pedagogisk verksamhet 115 895 38 677 77 219 74 046 18 771 55 275 

Åkerboskolan 100 000 34 792 65 208 59 797 16 395 43 402 

Åkerboskolan - inventarier 4 320 237 4 083 4 320 237 4 083 

Gärdslösa nybyggnation 5 900 8 5 892 5 900 8 5 892 

Runsten Utbyggnad 1 450 1 712 -262 1 150 1 531 -381 

Köping skola -
 ljudarsobenter 75 0 75 75 0 75 

Pärlan - tak 600 0 600 600 0 600 

Pärlan - invändigt 100 0 100 100 0 100 

Viktoria - målning 100 0 100 100 0 100 

Rälla förskola - målning 100 0 100 100 0 100 

Rälla skola - belysning 300 343 -43 300 343 -43 

Slottsskolan - dränering 500 0 500 500 0 500 

A-huset hiss 100 82 18 100 82 18 

Skolor - utemiljö 100 0 100 100 0 100 
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Investeringsredovisning 
(tkr) Totalutgift Varav: årets investeringar 

Köping underhållsplan 1 100 785 316 331 16 316 

Viktoriaskolan 
underhållsplan 750 651 99 173 92 81 

Slottsskolan inventarier 57 0 57 57 0 57 

Rälla inventarier 80 0 80 80 0 80 

Runstens förskola 60 0 60 60 0 60 

Viktoriaskolan inventarier 59 67 -8 59 67 -8 

Gärdslösa förskola 64 0 64 64 0 64 

Köping Skola 80 0 80 80 0 80 

Vård omsorg 15 622 7 753 7 869 8 920 1 502 7 418 

Ekbacka HUS 6 plan 3 4 118 2 441 1 677 2 150 588 1 562 

Näktergalen - målning 150 0 150 150 0 150 

Klockaregården - målning 200 0 200 200 0 200 

Åkerbohemmet - belysning 100 0 100 100 0 100 

Åkerbohemmet -
 passersystem 200 180 20 200 180 20 

Åkerbohemmet - invändigt 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 

Åkerbohemmet - kök 250 0 250 250 0 250 

Ekbacka - miljöhus 350 0 350 350 0 350 

Ekbacka - tilläggsisolering 100 0 100 100 0 100 

Ekbacka - dränering 380 0 380 380 0 380 

Ekbacka - utemiljö 400 0 400 400 0 400 

Ekbacka - golv & målning 350 285 65 350 285 65 

Ekbacka - ventilation 350 0 350 350 0 350 

Ekbacka - cyckelgarage 250 0 250 250 0 250 

Ekbacka - fasad 100 0 100 100 0 100 

Ekbacka - passersystem 130 0 130 130 0 130 

Ekbacka kulvert 380 0 380 380 0 380 

Ekbacka underhållsplan 4 914 4 504 410 330 330 0 

Ekbacka - Bårhus 100 69 31 100 69 31 

Ekbacka - Växthus 700 50 650 700 50 650 

Åkerbohemmet - fasad 450 0 450 450 0 450 

Ekbacka 2 inventarier 75 0 75 75 0 75 

Säbo inventarier 235 0 235 235 0 235 

Hemtjänst inventarier 90 0 90 90 0 90 

Madrasser SÄBO 150 143 7 50 0 50 

Cyklar hemtjänst 100 80 20 50 0 50 

Affärsverksamhet 61 062 48 756 12 306 13 119 1 275 11 844 

Hamnar 1 325 0 1 325 1 325 0 1 325 

Yttre hamn Borgholm 525 0 525 525 0 525 

Sandvik servicehus 2 500 2 220 280 0 36 -36 

Byxelkroks hamn 45 000 44 124 877 1 210 334 877 

Sandvik hamn, Pirhuvud 1 000 380 620 728 108 620 
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Investeringsredovisning 
(tkr) Totalutgift Varav: årets investeringar 

Garage Ekbacka 6 000 526 5 474 5 936 462 5 474 

HSB Underhållsplan 550 287 263 550 287 263 

Kungsgården - hyreshuset 320 0 320 320 0 320 

Grindstugan - tak 500 0 500 500 0 500 

Kungsgården -loftgolv 500 0 500 500 0 500 

Lötgården - värmesystem 75 0 75 75 0 75 

Lötgården - målning 200 0 200 200 0 200 

Överläkarvillan 150 0 150 150 0 150 

Kungsgården 
underhållsplan 1 817 1 189 628 500 18 482 

Borgholm -
 räddningsutrustning 50 8 42 50 8 42 

Kårehamn - belysning 100 23 77 100 23 77 

Nabblund - färjeramp 50 0 50 50 0 50 

Stora Rör - Norra piren 300 0 300 300 0 300 

Nabbelund - Fiber 100 0 100 100 0 100 

Övrig verksamhet 7 916 3 562 4 354 7 131 2 857 4 274 

Akut 3 215 0 3 215 3 215 0 3 215 

Fiberdokumentation 500 0 500 500 0 500 

Trådlöst 500 0 500 500 0 500 

IT VDI 250 0 250 250 0 250 

IT UPS 200 21 179 100 0 100 

IT Server 700 2 268 -1 568 700 2 268 -1 568 

Lift 500 497 3 500 497 3 

IT infrastruktur 1 751 684 1 067 1 066 0 1 066 

Kommunstyrelsens 
inventarier 300 92 208 300 92 208 

S:a pågående 
investeringar 236 357 119 106 117 251 125 814 30 563 95 251 

S:a investeringar 251 407 134 373 117 034 127 222 32 162 95 060 

Varav finansiell leasing 0 0 0 0 0 0 

Varav gåvor 0 0 0 0 0 0 

S:a investeringar, exkl 
finansiell leasing och 
gåvor 251 407 134 373 117 034 127 222 32 162 95 060 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Som en konsekvens av pandemin har såväl priser på livsmedel, byggmaterial och 
drivmedel fortsatt öka under årets första månader. Utvecklingen av kriget i Ukraina har 
medfört ytterligare prisökningar samt att leveranstider inom flera kategorier ökat 
betydligt. 

 Solberga tomter förväntas komma ut till försäljning efter sommaren.  
 Förstudie av Gärdslösa skola/förskola pågår.  
 Översiktsplanen är ute på samråd.  
 Näringslivsklimatet har presenterats och Borgholms kommun ligger på samma 

nivå som föregående mätning.  
 Detaljplan Rosenfors för att möjliggöra företagsetableringar är antagen.  
 Två pulsmätningar i syfte att förbättra kommunens arbetsmiljö har genomförts.  
 Ett statligt servicekontor har etablerats i anslutning till kommunens servicecenter.  

  

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Förvaltningen visar en avvikelse om +0,7 mkr efter maj. Avvikelsen beror främst på att 
redovisning av överskott för Borgholms slott har förändrats från och med bokslut 2021. 
Det beror även på positiv avvikelse inom gata, park och hamnar vilket förväntas vara 
enligt budget under året. 

Kommunstyrelsens årsprognos är +0,4 mkr. Avvikelser inom ekonomiavdelning, HR-
avdelning och kostenhet beror på vakanta tjänster delar av året. Kommunledning belastas 
av personalkostnader avseende "SKAL" som är beslutade men ej budgeterade men 
kompenseras av överskott inom kommunstyrelsen. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på +0,7 mkr. 

Kommunledning och politik 

 Under perioden är det lägre kostnader avseende utbetalning av projekt och 
bidrag.  

 Kommunstab har under perioden haft lägre driftkostnader men belastas av 
personalkostnader avseende satsningen på SKAL vilket reducerar överskottet. 

 Under perioden har införande av beslutsstödsystem genomförts.  
 Kommunikation och servicecenter uppvisar mindre överskott beroende på lägre 

driftkostnader under perioden.  

Verksamhetsstöd 

 HR-avdelningen och ekonomiavdelningen uppvisar ett överskott för perioden 
vilket beror på vakanta tjänster och lägre driftkostnader under perioden. 
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Tillväxt 

 Tillväxt- och planenheten uppvisar ett underskott som beror på högre 
personalkostnader samt lägre intäkter än budgeterat. Delar av lönekostnaderna 
kommer belasta exploateringsprojekt.  

 Kultur- och näringsliv belastas av kostnader för julgåvan som delades ut i slutet 
av föregående år. Resultatet kompenseras dock av att bidrag inte har betalats ut 
enligt budgeterad nivå under perioden.  

Teknisk verksamhet 

 Fastighetsavdelningens negativa avvikelse beror på felperiodiserade intäkter för 
hyror och arrenden. Dessa skapar en avvikelse under årets första månader men 
kommer reduceras under året och matcha budget. Utebliven intäkt för hyra av 
polisgaraget bidrar också till den negativa avvikelsen eftersom byggnationen är 
försenad. 

 Gata och park och hamnar visar en negativ avvikelse. Avvikelsen beror på att 
budgeten för avskrivningar inte följer faktiskt utfall. Budget och utfall kommer 
matcha i slutet av året. Låga kostnader för vinterväghållning och låg 
vikarietillsättning under perioden påverkar avvikelsen positivt. 

 Kostverksamhetens positiva avvikelse förklaras av högre intäkter för separata 
livsmedel för fritids än budgeterat. Högt semesteruttag och höga 
livsmedelskostnader reducerar avvikelsen. 

 Transport och lokalvård visar en negativ avvikelse vilket beror på nytt 
transportavtal. Högre intäkter för bland annat storstädning av äldreomsorgens 
lokaler reducerar avvikelsen. 

 Omlastningens negativa avvikelse beror på lagerhållning av skyddsmaterial och 
krisförråd. Kostnaderna kommer antingen kunna återsökas eller fördelas ut till 
verksamheterna. 

  

Analys av årsprognos 

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på +0,4 mkr. 

Kommunledning och politik 

 Projekt och bidrag förväntas vara enligt budget vilket förklarar skillnaden mellan 
utfall och prognos. Överskottet inom kommunstyrelsen beror på att kostnader för 
SKAL och sommargåva redovisas inom kommunledning.  

Verksamhetsstöd 

 Tjänster inom kommunledning, ekonomi- och HR-avdelning är delvis vakanta 
under året vilket bidrar till ett överskott. 

Tillväxt 

 Tillväxtenhetens personalkostnader förväntas vara högre än budgeterad nivå 
under året men förväntas minska under kommande månader genom att de delvis 
belastar exploteringsprojekt. Underskottet kompenseras genom lägre kostnader 
samt högre intäkter inom planenheten. 

 Inom kultur- och näringsliv förväntas bidrag betalas ut enligt budgeterad nivå. 
Enheten belastas av del av kostnad för de presentkort som delades ut som julgåva 
till personalen.  

 Inom miljöprojekt ingår kommunens medfinansiering till LONA- och LOVA-
projekt vilket medför att utfallet är enligt budgeterad nivå efter att dessa fördelats 
till de olika projekten.  

56



Kommunstyrelse 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning maj 
Borgholms kommun  4 

Teknisk verksamhet 

 Prognosen för fastighetsavdelningen baseras på att debitering av hyra för 
polisgaraget uteblir då byggnationen ännu inte kommit igång. Även högre 
kostnader för drivmedel påverkar prognosen negativt. 

 Gata och park och hamnverksamheten förväntas ha en negativ avvikelse vid årets 
slut vilket beror på ökade drivmedelskostnader. 

 Transport och lokalvård förväntas visa en negativ prognos vilket förklaras av det 
nya transportavtalet och ökade drivmedelskostnader. Ökade intäkter för extra 
storstäd och nytillkommen verksamhetsfastighet där städavtal ska upprättas 
reducerar avvikelsen. 

 Kostenheten förväntas ha en tjänst delvis vakant under året. Överskottet kommer 
dock reduceras av ökade kostnader för livsmedel.  

Ekonomisk sammanställning ansvar 

   Årsbudget Budget 
jan-maj 

Utfall 
jan-maj 

Avvikelse 
jan-maj Årsprognos 

 Total      

1010 Kommunstyrelse 87 748 35 964 34 397 1 568 1 000 

1100 Kommunstab 6 182 2 545 3 204 -659 -500 

1102 Servicecenter 4 495 1 841 1 678 163 50 

1110 Ekonomiavdelning 8 563 3 511 3 006 505 450 

1112 IT- avdelning 0 0 6 -6 0 

1120 HR-avdelning 9 420 3 876 3 436 440 200 

1201 Tillväxtavdelning -8 -27 787 -813 -400 

1202 Kultur och 
näringsliv 9 104 3 784 3 407 377 0 

1203 Miljöprojekt 969 399 292 107 0 

1204 Planenhet 2 476 1 009 1 396 -387 400 

1300 Teknisk centralt 1 145 469 487 -18 0 

1310 Fastighet 4 540 2 344 3 512 -1 168 -400 

1311 Fastighetsfunktion 9 114 3 767 3 705 62 0 

1320 Gata och park 19 926 7 250 7 468 -218 -200 

1330 Hamnar 4 186 2 708 1 851 857 -50 

1340 Kostenhet 0 -33 -104 72 200 

1350 Lokalvård 0 -130 -241 111 200 

1351 Transport 0 -3 127 -129 -550 

1352 Omlastning 0 -4 167 -171 0 

 Summa 167 860 69 271 68 581 690 400 

Åtgärder och konsekvensanalys 

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

 Vakanta tjänster inom stödfunktionerna tillsätts inte fullt ut alternativt är vakanta 
del av året. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2022-06-20 2022/125 
     

 
Handläggare 
Alexander Sundstedt 
Mark- och exploateringsstrateg 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 338  Alexander.Sundstedt@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Fastighetsförvärv Rälla Tall 6:1 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  köpa fastigheten Rälla Tall 6:1 för 2 450 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har erbjudits att köpa Rälla Tall 6:1 för 2 450 000 kronor. Tomt-
fastigheten utgör cirka 10 000 kvadratmeter och är belägen precis söder om befintlig 
väg ner till Stora Rör. 

Bedömning 
Fastigheten föreslår köpas som ett strategiskt fastighetsförvärv. Förvärvet skulle ge 
kommunen större rådighet över området när det kommer till den framtida planering-
en för effektiva och säkra trafiklösningar samt möjliggöra byggnation av bostäder 
och verksamheter. 
Förvärvet skulle vara i linje med kommunens uttalade syfte eftersom tomtfastigheten 
är utpekad i kommunens översiktsplan som lämplig för handel och bostäder. Kom-
munen äger marken norr om fastigheten som i skrivande stund är under detaljplane-
ring (Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera). För att sammanknyta områdena och för 
framtiden undersöka möjlig byggnation av hyresrätter/flerbostadshus är det en fördel 
att kommunen äger marken.  
Trafikverket arbetar efter en regional trafikplan som, inom kommungränsen, sträcker 
sig från Stora Rör till Borgholm stad. Trafikverkets projekt omfattar en ny anslut-
ning/korsningspunkt till Stora Rör. Detta för att göra trafiksäkerheten större samt att 
nya fastigheter kan bildas inom kommunens detaljplaneområde. En del av fastighe-
ten Rälla Tall 6:1 planeras i nuvarande förslag tas i anspråk för ett nytt hållplatsläge 
samt byggnation av en planskild passage under väg 136. Kommunen kommer i dia-
log med Trafikverket ha större utrymme för förbättringar av dels hållplatsläget, dels 
passagen under väg 136 som ägare av fastigheten Rälla Tall 6:1. 
På fastigheten finns idag två bostadshus, en lada samt garage. Kommunledningsför-
valtningen har inte identifierat ett behov av att behålla dessa ifall kommunen skulle 
förvärva fastigheten. Det finns en möjlighet att avyttra dessa byggnader separat. Om 
kommunen skulle välja att göra detta är det i dagsläget värderat till cirka 1 000 000 
kronor.  

Kommunen bör se över möjligheten att påbörja ett detaljplanearbete i samband med 
eventuellt köp. Ett strategiskt markinköp för framtiden då Stora Rör är en av Borg-
holm kommuns viktigaste orter sett till den arbetsmarknadsregion orten tillhör i såväl 
Borgholm, Kalmar och Mörbylånga. Pendlingsavståndet möjliggör permanentboende. 
I det detaljplanearbetet bör man även inkludera den planskilda passagen/gång- och 
cykeltunneln som Trafikverket har för avsikt att bygga. I och med det säkrar kommu-
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nen markrådigheten på den östra sidan av väg 136. Om kommunens ambition med 
att tillskapa fler permanentboende med barnfamiljer i Stora Rör är det oerhört positivt 
med säkra passager över/under väg 136. 

Konsekvensanalys 
Kommunen får rådighet över viktig strategisk mark. Dels för framtida möjlig byggna-
tion av flerfamiljshus. Dels i dialogen mellan kommun och Trafikverket utan en tredje 
part med egenintressen.  

 
Tillväxtavdelningen 
 
Anders Magnusson Alexander Sundstedt 
Tillväxtchef Mark- och exploateringsstrateg 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Mark- och exploateringsstrategerna
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-07 121   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 121 Dnr 2021/133 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - om gratis parkeringskort för de som är skrivna 
i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarade i och med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23 

§ 91. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att på försök införa en sådan ordning med gratis parkeringskort 
för de som är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Kommunfullmäktige har behandlat ett liknande E-förslag. E-förslaget innebar att 
fastboende i kommunen skulle kunna ansöka om parkeringstillstånd för att få par-
kera på gatan längre än 24 timmar. Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 69 och kom-
munfullmäktige 2022-05-23 § 91 beslutade att erbjuda boende utmed gågatuområ-
det (västra delen av Storgatan med intilliggande vägar) i Borgholms stad att få par-
kera anvisat område i centrala Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 till 
2022-08-3; respektive att anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-för-
slagets syfte delvis uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borg-
holms stad kommer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 65. 

Motionen. 

Bedömning 
I och med att kommunfullmäktige nyligen har handlat ett liknande ärende anses 
motionen kunna besvaras med kommunfullmäktiges beslut § 91. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-08-31 2021/133 109 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Motion om gratis parkeringskort för de som är skriv-
na i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anse motionen besvarade i och med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23 § 

91. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att på försök införa en sådan ordning med gratis parkeringskort för 
de som är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Kommunfullmäktige har behandlat ett liknande E-förslag. E-förslaget innebar att 
fastboende i kommunen skulle kunna ansöka om parkeringstillstånd för att få parke-
ra på gatan längre än 24 timmar. Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 69 och kommun-
fullmäktige 2022-05-23 § 91 beslutade att erbjuda boende utmed gågatuområdet 
(västra delen av Storgatan med intilliggande vägar) i Borgholms stad att få parkera 
anvisat område i centrala Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 till 2022-08-
3; respektive att anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-förslagets syfte 
delvis uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borgholms stad kom-
mer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 65. 
Motionen. 

Bedömning 
I och med att kommunfullmäktige nyligen har handlat ett liknande ärende anses mo-
tionen kunna besvaras med kommunfullmäktiges beslut § 91. 
  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande
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§ 65 Dnr 2021/133 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) om gratis parkeringskort för de som 
är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att på försök införa en sådan ordning med gratis parkeringskort 
för de som är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunfullmäktige 
beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 10 Jun 2021 14:43:20 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg
Cc:                                      Redaktionen Ölandsbladet;Maria Alåsen;oland@barometern.se
Subject:                             Motion till kommunfullmäktige

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
 
Man kan tycka att dom som bor i staden och har bilen parkerad i 
närheten av sin bostad inte ska behöva gå ut och flytta sin bil stup i 
ett för att inte riskera att få den lappad av parkeringsvakter. Särskilt 
sommartid - när det är mycket turister i staden och ont om lediga 
parkeringsplatser - kan det bli åtskilliga varv runt kvarteren för att 
hitta en ny plats att ställa bilen på - vilket inte är så bra med tanke på 
miljön.
   Det vore en fin gest mot de av våra invånare som är skrivna i 
staden (med allt vad detta innebär sommartid) att införa ett system 
där de ska kunna få ett kort utfärdat - med sitt bilnummer angivet - 
som visar att de fritt kan få parkera sin bil utan tidsbegränsning inom 
ett visst område där de bor. 
   Detta borde inte vara särskilt svårt att hantera med dagens 
moderna teknik. Korten får bilägaren sedan placera väl synligt 
innanför vindrutan. 

Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att på försök införa en 
sådan ordning med gratis parkeringskort för de som är skrivna i 
de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Sedan får man försöka lösa hur man ska göra vid eventuellt ägarbyte 
för bilen, byte av bostadsadress och i samband med snöplogning 
eller vårstädning av gator. Bara man vill så går det mesta att lösa.
Kanske kan man t ex låta korten vara tidsbegränsade för ett år i taget 
och sedan kunna förnyas om förutsättningarna kvarstår.
  
Med vänlig hälsning 
Per Lublin
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§ 134 Dnr 2022/117 003 KS 
 
Översyn av arvoden och ersättningsreglementet (Arbetsgrupp för full-
mäktigeuppdrag § 146/2020) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  kommunstyrelsens ordförandes arvode sätts till 80 % av riksdagledamots 

årsarvode. 

att  årsarvodet för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i socialnämnden ska utgöra 40 % av kommunsty-
relsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i utbildningsnämnden ska utgöra 40 % av kom-
munstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i miljö- och byggnadsnämnden ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  att årsarvoden för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode ska ersätta andra ersättningar i en 
och samma nämnd annat än för reseersättning. 

att  höja 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämndens, utbildningsnämndens och 
miljö- och byggnadsnämndens årsarvode från 2 % av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode till 5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  person som är ordförande för utskott utan att vara ordförande för den nämnd 
som utskottet är underställt ska erhålla årsarvode på 5 % av kommunstyrel-
sens ordförandes årsarvode. 

att  höja kommunfullmäktiges ordförandes arvode till 15 % av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode. 

att  kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande får ett årsarvode på 5 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  valberedningens ordförande inte ska ha ett årsarvode/fast arvode. 
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att ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning vid maximalt 6 nämndssam-
manträden per år. 

att  ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktige-
sammanträde får 1,1 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 

att  fastställa valnämndens arvode för röstmottagare på valdagen efter tjänstgö-
ring i mer än sju (7) timmar till 2 200 kronor och 2 750 kronor för distriktens 
ordförande för de allmänna valen 2022. Dessa belopp ska årligen räknas upp 
utifrån den genomsnittliga justeringen som årligen fastställs av personalut-
skottet i samband med löneöversynen. 

att  kommunfullmäktige föreslår bolagsstämmorna i de kommunala bolagen att 
arvoden fastställs från och med 2023 enligt följande: 

 Borgholm Energi Elnät AB 
o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsle-

damöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 Borgholm Energi AB  

o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsle-

damöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 Borgholmshem AB  

o Ordförande: 20 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
 I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsledamöter 

enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 

Samtliga regler gäller från och med 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeuppdrag § 146/2020 gav kommunfullmäktiges ordförande i 
uppdrag att tillsammans med en representant för varje parti göra en översyn av 
kommunens ersättningar och arvoden, i kombination med en översyn av den poli-
tiska organisationen. Översynen av den politiska organisationen redovisas i ett se-
parat dokument. 

Valnämnden har bett arbetsgruppen inkludera en automatisk uppräkning av den 
högre ersättningen som erbjuds röstmottagare. 

Arbetsgruppen har diskuterat samtliga former av ersättningar och arvoden som 
kommunen har. I det förslag som lämnas över till kommunstyrelsen finns enbart de 
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föreslagna förändringarna. Exempel på ersättningar, arvoden och förmåner som 
diskuterats men där ingen ändring har förordats av en majoritet av arbetsgruppen 
medlemmar är ersättning för förlorad arbetsinkomst och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

När kommunen sätter arvodena för förtroendevalda bör syftet med arvodet vara 
klart. Arbetsgruppen för översyn av ersättningar och arvoden (arbetsgrupp för full-
mäktigeuppdrag § 146/2020) har identifierat fem huvudsakliga skäl som tydligt kan 
motivera nivån som kommunen sätter arvodena efter. Dessa är: 

● att möjliggöra politiskt engagemang som kräver tjänstledighet eller gör det 
svårt att kombinera med annat arbete, 

● att locka personer som kan ta andra uppdrag/anställningar att engagera sig 
politiskt/stanna kvar på sin post, 

● att motverka korruption genom att minska marginaleffekten som mottagan-
de av olika typer av mutor, 

● att inte alienera invånarna i kommunen, och 
● att värdera tjänsten som den förtroendevalda utför åt kommunen. 

Arbetsgruppens förslag är framtagna med ett eller flera av dessa skäl i åtanke. Ar-
betsgruppen har inte fastställt en inbördes ordning mellan dessa skäl. 

Arbetsgruppens medlemmar har olika åsikter om vilka skäl som väger tyngst och 
vilken effekt de föreslagna justeringarna har. 

Arbetsgruppen har överlämnat sina förslag till kommunstyrelsen för beredning. Be-
redningen tillsammans med förslagen ska överlämnas till kommunfullmäktige för 
avgörande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Arvoden och ersätt-
ningar för förtroendevalda. 

Mötesanteckningar - Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2022. 

Tjänsteskrivelse - Översyn av arvoden och ersättningsreglemente, 2022-06-08. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder arbetsgruppen föreslag och ställer sig 
bakom de bedömningar som görs nedan. Bedömningen justeras så att det stämmer 
överens med de att-satser som arbetstutskottet överlämnar till kommunstyrelsen. 

Varje enskilt förslag till ändring föreslås för att bättre uppfylla ett eller flera av de skäl 
som arbetsgruppen för översyn av ersättningar och arvoden identifierat som motiv 
för att besluta nivån för arvoden. 
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Kommunen får inte betala olika ersättningar för förtroendeuppdrag som anses vara 
likvärdiga. 

Höjning av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

En majoritet av deltagarna i arbetsgruppen anser att arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande är lågt satt. I dagsläget har kommunstyrelsens ordförande ett arvode 
som är 75 % av en riksdagsledamots årsarvode. Detta är, tillsammans med Högsby 
kommun, det lägst satta arvodet för en kommunstyrelse ordförande i Kalmar län och 
det näst lägsta i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommunkategori C9, det 
vill säga landsbygdskommuner med betydande besöksnäring. Jämförbara kommu-
ner har alltså satt arvoden på mellan 70 och 100 % av en riksdagsledamots årsar-
vode, med en median på 85 % i C9 kommuner (med ett medel på 85 %) och 90 % i 
länets kommuner (med ett medel på 88 %). 

Eftersom de flesta andra arvoden och ersättningar är kopplade till kommunstyrelsen 
ordförandes arvode föreslås inte en allt för stor höjning. En majoritet av arbetsgrup-
pen har enats kring ett förslag om att höja arvodet så att det blir 80 % av riksdagsle-
damots årsarvode. Förslaget skulle göra att kommunen närmade sig närliggande 
och jämförbara kommuner i hur man värderar uppdraget som ordförande för kom-
munens mest centrala nämnd. 

För år 2022 är riksdagsledamots månadsarvode 71 500 kronor. Det innebär att i år 
skulle 80 % av riksdagsledamots månadsarvode vara lika med 57 200 kronor. 

Effekt av att höja arvodena för 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen, op-
positionsrådet samt socialnämndens, utbildningsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämnden ordföranden till 40 % av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode 

I dagsläget har kommunen arvoden till sin 1:e vice och 2:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ordförande för socialnämnden, utbildningsnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden som sträcker sig mellan 20 % till 30 %. Dessa arvoden ska ex-
empelvis täcka följande:  

● Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 
● Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 

(inklusive protokollsjustering). 
● Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 

annan tjänsteman i samband med sammanträden, besiktning, förrättning el-
ler liknande. 

● Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller utomstå-
ende organisation som inte utgör protokollförda sammanträden. 

● Dialog med medborgare. 
● Utövande av delegationsbeslut. 
● Restid med anledning av ovan angivna åtgärder. 
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Dessa kan idag kombineras med andra ersättningar och arvoden. Det inkluderar re-
seersättningar till och från tjänstgöring som ordförande för nämnden, ersättning för 
tjänstgöring under kommunfullmäktigesammanträden, styrelse-, nämnds- och ut-
skottssammanträden, timmersättning för uppdrag från nämnden, så som verksam-
hets- och företagsbesök samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. För förtroende-
valda som har fler än ett uppdrag finns det möjlighet att få årsarvode även för dessa. 
I dagsläget är det ovanligt att en enskild ledamot har flera uppdrag med högre årsar-
vode än 10 % av kommunalråds arvode, men det finns. 

Eftersom största delen av kommunens kostnader för ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda går till årsarvoden kan det vara svårt att beräkna kostnaderna för 
ersättningar och arvoden för förtroendevalda. Detta är dels en följd av att ersättning-
ar går att kombinera, dels en följd av att utgifterna för ersättning för förlorad ar-
betsinkomst är beroende på den förtroendevaldas status på arbetsmarknaden. Be-
stämmelserna, som de är utformade idag, försvårar för nämnder att hålla sin budget 
för ersättningar och budgeten kan påverkas av vilken person som får förtroendeupp-
draget.  

För enskilda förtroendevalda kan nuvarande system försvåra för planering av arbete 
och fritid. Eftersom den enskilda i förhand inte vet hur mycket hen kommer att 
tjänstgöra blir det för den som är anställd att varje månad begära ledighet och i de 
fall de krävs också intyg för förlorad arbetsinkomst. För den som är egenföretagare 
kan det också vara ett problem att avgöra vad den förlorade arbetsinkomsten uppgår 
till, antingen för att arbetsinkomsten varierar mycket över året eller för att en del av 
ens försörjning består i andra former av inkomst än arbetsinkomst eller andra skäl. 

Att höja arvodesnivåerna till 40 % av kommunalråds arvode skulle också inne-bära 
att berörda förtroendevalda kan inkluderas i de delar i kommunens bestämmelser 
omställningsskydd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som exklusivt berör 
förtroendevalda som tjänstgör minst 40 % av heltid. Detta innebär bland annat att 
berörda förtroendevalada får rätt till omställningsstöd (ekonomiskt stöd i fall av ar-
betslöshet efter tjänstgöring), sjukpension och familjeskydd, motsvarande kommu-
nalråd. I normalfall förväntas detta inte belasta kommunen ekonomiskt. 

Kommunen måste inte erbjuda fler ersättningar än de som möjliggör lika möjligheter 
att tjänstgöra som förtroendevald. Dessa är reseersättning och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Kommunen kan justera arvodes- och ersättningsbestämmelserna på 
ett sådant sätt att kommunen inte ska/behöver betala ut ersättningar kopplade till 
uppdraget, vilket till viss del görs idag. Dock kan inte ersättning för resa och förlorad 
arbetsinkomst tas bort för årsarvoderade som har ett lägre arvode än för 40 % av 
heltid. I det fall kommunen höjer arvodet till att ersätta för tjänstgöring 40 % av heltid 
kan även dessa tas bort.  

Att höja årsarvodet till 40 % motsvarar ungefärligt hur kommunen har värderat dessa 
uppdrag tidigare, sett till utbetalat arvode.  
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Kommunallagen säger att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
Detta gäller dock inte för uppdrag som utgör 40 % eller mer av heltid (se kommunal-
lagen (2017:725) 4 kapitlet 2 och 17 §§). Därför kan kommunfullmäktige göra den 
bedömningen att, trots att vissa ordförandeuppdrag inte omfattar lika många uppgif-
ter eller befogenheter, har de rätt till lika ersättning även om uppdragen i sig kan an-
ses av olika vikt. 

Om arvodena för ordförandena för nämnderna skulle höjas till 40 % av heltidsarvo-
derad tjänstgöring (i dagsläget är det satt till kommunstyrelsens ordförandes 75 % 
av riksdagsledamot) skulle det innebära cirka 250 000 kronor årligen. Detta skulle 
vara en arvodesökning med: 

 64 000 kronor (69 000 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 % 
av riksdagsledamots arvode) om året för socialnämndens ordförande  

 128 700 kronor (137 280 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 
% av riksdagsledamots arvode) om året för utbildningsnämndens  

 128 700 kronor (137 280 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 
% av riksdagsledamots arvode) om året för miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande.  

Om reglerna skulle skrivas om så att ordförande inte hade rätt till annan ersättning 
skulle dock kostnaderna för kommunen inte öka så mycket. Om jämförelsen görs i 
socialnämndens ordförandes fall skulle kostnader på cirka 43 000 kronor undanrö-
jas, vilket får ned kostnaden till cirka 25 000 kronor för en förväntad ökad tjänstgö-
ringsgrad till 30 % - 40 %. Om detta kombinerades med att ta bort rätten till ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst kan stora delar eller hela kostnadsökningen försvin-
na. Om socialnämndens ordförande gick på samtliga ordinarie möten för nämnden 
och utskotten och begärde ersättning för 3 timmar förlorad arbetsinkomst skulle det-
ta innebära en ersättning om cirka 25 000-30 000 kronor på ett år, beräknat på me-
dellön i Sverige. 

Om samma kalkyl görs för ordförande för utbildningsnämnden och miljö- och bygg-
nadsnämnden skulle kostnaden vara cirka 70 000 kronor respektive 27 000 kronor. 

Om samma beräkning görs för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och opposi-
tionsrådet så hamnar ändringen på en arvodesökning med 103 000-69 000 kronor 
om året, men reduceras kostnaderna för dessa förstroendeuppdrag med mellan 
32 000 och 162 000 kronor beroende på extramöten utöver ordinarie sammanträden 
och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den stora skillnaden från de andra ordfö-
randeskapen, trots arvoden på 25 respektive 30 %, beror på fler sammanträden än 
resterande ordföranden (bortsett från kommunstyrelsens ordförande) eftersom de är 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnde och budgetbered-
ningen samt är med i bland annat näringslivsrådet. Andra presidium har också andra 
möten som de förväntas delta på, exempelvis styrgruppsmöten för särskilda projekt, 
plansamordningsmöten och avstämningar med kommunstyrelsen, men inte i samma 
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utsträckning eller så tjänstgör även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och op-
positionsrådet på dessa möten. 

Att höja arvodena till nämndernas ordföranden till 40 % skulle spara på vissa admi-
nistrativa utgifter för berörda förvaltningar, även om dessa är försumbar i samman-
hanget. 

Motiveringen till förslagen är att göra det enklare att bedöma vilken ersättning som 
erhålls för ett uppdrag som i praktiken tar upp tid motsvarande en stor del av heltid, 
att få större kontroll över nämndernas utgifter för arvoden och ersättningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lyft frågor om rätten till reseersättning för de 
som har ett uppdrag som anses utgöra betydande del av heltid. En fråga som lyfts är 
ifall arbetsgruppens förslag, så som det beskrivits, kan komma att göra det mer 
kostsamt att ta kommunala uppdrag för personer som bor lång ifrån Borgholms 
tätort. Detta är i så fall inte önskvärt. 

Ovanstående beräkningar är alltså exklusive de eventuella reseersättningar som kan 
begäras av de som årsarvodenas för betydande del av heltid. 

Arvoden för 1:e och 2:e vice ordförande för socialnämnden, utbildnings-
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 

Förslaget ökar ersättningarna för vice ordförande med drygt 19 300 kronor (20 600 
kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode) 
och ökar kommunens utgifter med cirka 115 800 kronor årligen (6 864 kronor i fall 
att kommunstyrelsens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode).  

Ett högre arvode skulle kunna motivera en tydligare rollbeskrivning för vice ordfö-
randena. Deras roll idag, utöver att vara ledamöter i arbetsutskotten, är att vara till-
gängliga att genomföra ordförandes uppgifter. I de fall ordförande skulle sjukskriva 
sig under längre tid från sitt uppdrag tar vice ordförande över rollen, under vilken tid 
hen också tar över arvodet. 

En höjning av arvodet skulle innebära en viss kostnad för kommunen beroende på 
till vilken nivå den sätts. Med dagens ersättningsregler är varje procentenhetsök-
ning en höjning på cirka 6 435 kronor per år (6 864 kronor i fall att kommunstyrel-
sens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode). 

Att enbart ha ett årsarvode skulle förenkla administrationen och förenkla för de för-
troendevaldas planering, men också minska incitamentet för att närvara på ordina-
rie och extrainkallade sammanträden. Om vice ordförande enbart får årsarvode ut-
an att samtidigt höja arvodesnivån skulle det innebära en minskad ersättning och 
eventuellt en lägre ersättning än övriga ledamöter i nämnden. 

Ordförande för utskott 

I dagsläget finns det inte bestämmelser för arvode för ordförande i utskott i ett så-
dant fall denne inte samtligt är ordförande för ansvarig nämnd. Eftersom arbets-
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gruppen diskuterat ifall sammankallande för kultur- och fritidsutskottet ska vara ord-
förande och ifall kommunen ska skapa ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen 
har arbetsgruppen valt att diskutera frågan om kommunen beslutar att ha ordfö-
rande för utskotten.  

Olika förslag har diskuterats. Denna roll bör vara arvoderad. Det förslag som haft 
mest stöd är att detta ska ses i relation med nämndsordförande. Detta är svårt att 
avgöra, delvis eftersom ansvaret skiljer sig en hel del, men också eftersom det inte 
är säkert hur ofta dessa kommer att tjänstgöra och hur mycket som i framtiden 
kommer delegeras utskotten. Eftersom det existerande exemplet, kommunstyrel-
sens kultur och fritidsutskott, i dagsläget sammanträder mellan sex och tolv gånger 
per år skulle det kunna jämföras med andra utskott. Dock är antalet ärenden som 
behandlas betydligt färre. Ett förslag är att likställa det med de förberedelser som 
kan krävas i det arbete som socialnämndens, utbildningsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskotts ledamöter gör inför mötena, eftersom det är ett 
större förarbete att vara ordförande, men antalet ärenden förväntas vara färre. 

Valberedningens ordförande 

Arbetet som valberedningens ordförande gör efter valet anses av arbetsgruppen 
inte tillräckligt stort för att motivera en särskild ersättning för det arbetet, jämfört 
med övriga ledamöter i valberedningen. 

Kommunfullmäktiges presidium 

I dagsläget är det enbart ordförande i kommunfullmäktiges presidium som har års-
arvode. Det ligger i dagsläget på 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
En majoritet av arbetsgruppen anser att det är ordförandes arbete och ansvar inte 
överensstämmer med det arvode personen får.  

Det är svårt att avgöra vad som är en rimlig nivå, jämfört med nämndsordförande-
na. Även om fullmäktiges ordförandes arvode innebär samma uppgifter som 
nämndernas, är det på flera sätt till en mycket mindre grad. Exempelvis är förvalt-
ningen kring kommunfullmäktige i stort sätt utfört under kommunstyrelsens ansvar, 
dessutom har fullmäktige inga utskott att genomföra ordförandeuppdrag för. Dock 
finns det vissa uppdrag som går utanför nämndsordförandenas, det vill säga de 
uppgifter som arbetsordningen förordar fullmäktiges ordförande och presidium att 
utgöra.  

De kommuner som arbetsgruppen har jämfört sig med har arvoden med en median 
på 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, men med medelarvoden på 12 
% i länet och cirka 15 % bland C9 kommunerna. Spridningen är ganska stor, från 3 
% till 50 %. 

En majoritet av arbetsgruppen anser också att det arbete och ansvar som 1:e och 
2:e vice ordförande står för, särskilt med tanke på de uppgifter som arbetsordning-
en förordnar, bör arvoderas. Skillnaderna mellan uppdraget som vice ordförande i 
fullmäktige jämfört med nämnderna är tydliga, men värdering av dessa skillnader 
är svårt att göras. Även om vice ordförande i nämnderna har ett mindre formellt 
uppdrag, så har de oftast fler uppdrag och på en månad fler timmars tjänstgöring 
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på sammanträden. Dock är ersättningen för fullmäktiges ledamöter inte en timmer-
sättning. Därför ger inte grundersättningen lika stor utdelning för den tjänstgöring 
som genomförs. De i arbetsgruppen som förordar att hela presidiet ska arvoderas 
har inte funnit argument för att göra skillnad på nämndens arvode för vice ordfö-
randena och vice ordförandena i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktigs ledamöter 

Kommunfullmäktiges ledamöter har haft samma ersättning sedan 2015. En majori-
tet av arbetsgruppen anser att ersättningen kan höjas något. Beloppet som fö-
reslås skulle göra att ersättningen för fullmäktigesammanträden höjs med ungefär 
lika mycket som ersättningen för sammanträden gjorts under samma tid. Förslaget 
innebär också att ersättningen automatiskt räknas upp i och med att det kopplas till 
kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 

Ersättning för röstmottagare 

Kommunen har i de senaste valen erbjudit röstmottagare timmersättning för tjänst-
göring upp till sju (7) timmars tjänstgöring på valdagen. Efter de har de fått 2 000 
(2 500 för valdistriktets ordförande och vice ordförande). Valnämnden har beslutat 
att detta ska höjas med 10 % för att göra uppdraget mer attraktivt. Nämnden har 
också bett arbetsgruppen inkludera detta i sitt förslag och föreslå en automatisk 
uppräkning av ersättningen. 

Arbetsgruppens förslag är att den från dagens nivå årligen räknas upp med löneut-
rymmet som fastställs av personalutskottet i samband med den årliga löneöversy-
nen. Detta för att de inte ska påverkas av ändringar i övriga förtroendevaldas er-
sättningar och arvoden. 

Ej tjänstgörande ersättare 

Arbetsgruppen belyste under sitt sista möte att det kan finnas ett behov av att öka 
ersättares rätt till ersättning för deltagande vid sammanträden där de inte tjänstgör. 
Detta för att öka incitament för ersättare att vara delaktig i nämndernas arbete och 
för att göra förtroendeuppdrag attraktivare. Det finns också en förhoppning att detta 
skulle göra det lättare för partierna att rekrytera nya förtroendevalda. Som underlag 
för kommunstyrelsens beredning av frågan har därför ett förslag om att utöka anta-
let sammanträden som ersättare, utan att vara kallade att tjänstgöra, har rätt till er-
sättning utökas till fem (5) gånger per år. I dagsläget är det två (2) gånger per år. 

Kommunala bolag 

Frågor kring de kommunala bolagens styrelsers arvoden har lyfts. Det är bolagens 
årsstämmor som fastställer dessa. Dock görs detta efter förslag som godkänts av 
kommunfullmäktige.  

2021 bildade kommunen ett nytt bolag, Borgholmshem AB. Arbetsgruppen har inte 
lämnat förslag på nivå eller regler vad gäller det nya bolagets styrelses arvoden 
och ersättningar. Ledamöterna i moderbolaget Borgholm Energi Elnät AB och 
Borgholm Energi AB följer idag kommunens ersättningsbestämmelser. Tjänstgö-
ring i bolagsstyrelserna kan alltså, när det kommer till ersättningsbestämmelser, 
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jämföras med ett förteondeuppdrag i till exempel en nämnd. Ordförande för Borg-
holm Energi Elnät AB (moderbolag) har ett arvode motvarande 10 % av kommun-
styrelsens ordförandes årsarvode och ordförande för Borgholm Energi AB (dotter-
bolag) har ett arvode motvarande 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsar-
vode. Arvodet för 1:e och 2:e vice ordförande för båda bolagen motsvarar 1 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.  

Om Borgholmshem ska likställas med de andra bolagen bör de jämställas med 
moderbolaget Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget Borgholm Energi AB 
tillsammans, då Borgholmshem AB är ett separat bolag. Det bör också beaktas att 
bolaget är i ett uppstartskede varför ett betydande engagemang från styrelsen be-
hövs för att skapa förutsättningar för bolaget att utvecklas i enlighet med fullmäkti-
ges intentioner.   

Med hänvisning till ovanstående stycke har ett förslag tagits fram om att kommun-
fullmäktige godkänner ett arvoden enligt följande: 

 Borgholm Energi Elnät AB 
o Ordförande: 15 % (idag 10 %) av kommunstyrelsens ordförandes årsar-

vode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % (idag 1 %) av kommunstyrelsens 

ordförandes årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsle-

damöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 

 Borgholm Energi AB 
o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % (idag 1 %) av kommunstyrelsens 

ordförandes årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsle-

damöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 

 Borgholmshem AB 
o Ordförande: 20 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsledamöter enligt 
kommunens arvodes- och ersättningsreglemente 

Konsekvensanalys 
Föreslagna ändringar skulle årligen kosta kommunen cirka 321 900-375 200 kronor 
exklusive sociala kostnader. Kommunstyrelsens ordförandes arvode påverkar näs-
tan alla andra årsarvoden. Om kommunfullmäktige beslutar bifalla alla föreslagna 
att-satser, utom den om att höja kommunstyrelsens ordförandes arvode skulle be-
slutet innebära en kostnad på cirka 245 500-295 500 kronor exklusive sociala kost-
nader. Detta är exklusive de eventuella reseersättningar som kan begäras av de 
som årsarvodenas för betydande del av heltid. 

I dagsläget nyttjar ersättare inte rätten att närvara på sammanträden och få ersätt-
ning fullt ut. Om de skulle göra det, både med nuvarande bestämmelse och om 
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kommunen skulle utöka rätten till fem gånger om året skulle kostnaden öka med 
111 024 kronor per år, räknat på möten på tre timmar och utan reseersättning och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ökande kostnader för de kommunala bolagen har inte beräknats. 

Förslaget anses göra uppdragen som förtroendevalda mer attraktiva för kommunens 
invånare. Konsekvenserna av att förslaget antas är att arvodena bättre speglar ar-
betsinsatsen som de förtreondevalda utför, samt att arvodena i högre grad harmoni-
seras med andra liknande och nära kommuner. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) meddelar att han inte deltar i diskussion eller beslut om arbets-
gruppens förslag till första att-sats avseende kommunstyrelsens ordförandes arvo-
de. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige 
______________
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Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Arvoden 
och ersättningar för förtroendevalda 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till följande förslag och lämna svar till kommun-
fullmäktige 
att  kommunstyrelsens ordförandes arvode sätts till 80 % av riksdagledamots års-

arvode. 

att  årsarvodet för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i socialnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrel-
sens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i utbildningsnämnden ska utgöra 40 % av kommun-
styrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i miljö- och byggnadsnämnden ska utgöra 40 pro-
cent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvode för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 % av kom-
munstyrelsens ordförandes årsarvode ska ersätta andra ersättningar för för-
troendeuppdrag annat än ytterligare årsarvoden, om inte annat är bestämt. 

att  förtroendevalda som uppbär ett uppdrag som utgör heltid eller betydenade del 
av heltid inom kommunen samt av kommunen helägda aktiebolag får endast 
begränsat årsarvode med maximalt 40 % av heltid eller årsarvode motsvaran-
de det uppdrag med högst tjänstgöringsgrad. I så fall ska arvodet reduceras 
enligt följande:  

 i första hand på kommunstyrelsen,  
 i andra hand på nämnd, och 
 i tredje hand på kommunalt helägt aktiebolag. 
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att  höja 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämndens, utbildningsnämndens och 
miljö- och byggnadsnämndens årsarvode från 2 % av kommunstyrelsens ord-
förandes årsarvode till 5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  person som är ordförande för utskott utan att vara ordförande för den nämnd 
som utskottet är underställt ska erhålla årsarvode på 5 % av kommunstyrel-
sens ordförandes årsarvode. 

att  höja kommunfullmäktiges ordförandes arvode till 15 % av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode. 

att  kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande får ett årsarvode på 5 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  valberedningens ordförande inte ska ha ett årsarvode/fast arvode. 

att  ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktige-
sammanträde får 1,1 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 

att  fastställa valnämndens arvode för röstmottagare på valdagen efter tjänstgö-
ring i mer än sju (7) timmar till 2 200 kronor och 2 750 kronor för distriktens 
ordförande för de allmänna valen 2022. Dessa belopp ska årligen räknas upp 
utifrån den genomsnittliga justeringen som årligen fastställs av personalutskot-
tet i samband med löneöversynen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeuppdrag § 146/2020 gav kommunfullmäktiges ordförande i upp-
drag att tillsammans med en representant för varje parti göra en översyn av kom-
munens ersättningar och arvoden, i kombination med en översyn av den politiska 
organisationen. Översynen av den politiska organisationen redovisas i ett separat 
dokument. 

Valnämnden har bett arbetsgruppen inkludera en automatisk uppräkning av den 
högre ersättningen som erbjuds röstmottagare. 

Arbetsgruppen har diskuterat samtliga former av ersättningar och arvoden som 
kommunen har. I det förslag som lämnas över till kommunstyrelsen finns enbart de 
föreslagna förändringarna. Exempel på ersättningar, arvoden och förmåner som 
diskuterats men där ingen ändring har förordats av en majoritet av arbetsgruppen 
medlemmar är ersättning för förlorad arbetsinkomst och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

När kommunen sätter arvodena för förtroendevalda bör syftet med arvodet vara 
klart. Arbetsgruppen för översyn av ersättningar och arvoden (arbetsgrupp för full-
mäktigeuppdrag § 146/2020) har identifierat fem huvudsakliga skäl som tydligt kan 
motivera nivån som kommunen sätter arvodena efter. Dessa är: 
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● att möjliggöra politiskt engagemang som kräver tjänstledighet eller gör det 
svårt att kombinera med annat arbete, 

● att locka personer som kan ta andra uppdrag/anställningar att engagera sig 
politiskt/stanna kvar på sin post, 

● att motverka korruption genom att minska marginaleffekten som mottagande 
av olika typer av mutor, 

● att inte alienera invånarna i kommunen, och 
● att värdera tjänsten som den förtroendevalda utför åt kommunen. 

Arbetsgruppens förslag är framtagna med ett eller flera av dessa skäl i åtanke. Ar-
betsgruppen har inte fastställt en inbördes ordning mellan dessa skäl. 

Arbetsgruppens medlemmar har olika åsikter om vilka skäl som väger tyngst och 
vilken effekt de föreslagna justeringarna har.  

Bedömning 
Varje enskilt förslag till ändring föreslås för att bättre uppfylla ett eller flera av de skäl 
som arbetsgruppen för översyn av ersättningar och arvoden identifierat som motiv för 
att besluta nivån för arvoden. 

Kommunen får inte betala olika ersättningar för förtroendeuppdrag som anses vara 
likvärdiga. 

Höjning av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

En majoritet av deltagarna i arbetsgruppen anser att arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande är lågt satt. I dagsläget har kommunstyrelsens ordförande ett arvode som 
är 75 % av en riksdagsledamots årsarvode. Detta är, tillsammans med Högsby kom-
mun, det lägst satta arvodet för en kommunstyrelse ordförande i Kalmar län och det 
näst lägsta i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommunkategori C9, det vill 
säga landsbygdskommuner med betydande besöksnäring. Jämförbara kommuner har 
alltså satt arvoden på mellan 70 och 100 % av en riksdagsledamots årsarvode, med 
en median på 85 % i C9 kommuner (med ett medel på 85 %) och 90 % i länets kom-
muner (med ett medel på 88 %). 

Eftersom de flesta andra arvoden och ersättningar är kopplade till kommunstyrelsen 
ordförandes arvode föreslås inte en allt för stor höjning. En majoritet av arbetsgrup-
pen har enats kring ett förslag om att höja arvodet så att det blir 80 % av riksdagsle-
damots årsarvode. Förslaget skulle göra att kommunen närmade sig närliggande och 
jämförbara kommuner i hur man värderar uppdraget som ordförande för kommunens 
mest centrala nämnd. 

För år 2022 är riksdagsledamots månadsarvode 71 500 kronor. Det innebär att i år 
skulle 80 % av riksdagsledamots månadsarvode vara lika med 57 200 kronor. 

Effekt av att höja arvodena för 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen, oppo-
sitionsrådet samt socialnämndens, utbildningsnämndens och miljö- och bygg-
nadsnämnden ordföranden till 40 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode 
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I dagsläget har kommunen arvoden till sin 1:e vice och 2:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ordförande för socialnämnden, utbildningsnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden som sträcker sig mellan 20 % till 30 %. Dessa arvoden ska ex-
empelvis täcka följande:  

● Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 
● Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 

(inklusive protokollsjustering). 
● Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 

annan tjänsteman i samband med sammanträden, besiktning, förrättning eller 
liknande. 

● Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller utomståen-
de organisation som inte utgör protokollförda sammanträden. 

● Dialog med medborgare. 
● Utövande av delegationsbeslut. 
● Restid med anledning av ovan angivna åtgärder. 

Dessa kan idag kombineras med andra ersättningar och arvoden. Det inkluderar re-
seersättningar till och från tjänstgöring som ordförande för nämnden, ersättning för 
tjänstgöring under kommunfullmäktigesammanträden, styrelse-, nämnds- och ut-
skottssammanträden, timmersättning för uppdrag från nämnden, så som verksam-
hets- och företagsbesök samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. För förtroende-
valda som har fler än ett uppdrag finns det möjlighet att få årsarvode även för dessa. I 
dagsläget är det ovanligt att en enskild ledamot har flera uppdrag med högre årsar-
vode än 10 % av kommunalråds arvode, men det finns. 

Eftersom största delen av kommunens kostnader för ersättningar och arvoden till för-
troendevalda går till årsarvoden kan det vara svårt att beräkna kostnaderna för er-
sättningar och arvoden för förtroendevalda. Detta är dels en följd av att ersättningar 
går att kombinera, dels en följd av att utgifterna för ersättning för förlorad arbetsin-
komst är beroende på den förtroendevaldas status på arbetsmarknaden. Bestämmel-
serna, som de är utformade idag, försvårar för nämnder att hålla sin budget för er-
sättningar och budgeten kan påverkas av vilken person som får förtroendeuppdraget.  

För enskilda förtroendevalda kan nuvarande system försvåra för planering av arbete 
och fritid. Eftersom den enskilda i förhand inte vet hur mycket hen kommer att tjänst-
göra blir det för den som är anställd att varje månad begära ledighet och i de fall de 
krävs också intyg för förlorad arbetsinkomst. För den som är egenföretagare kan det 
också vara ett problem att avgöra vad den förlorade arbetsinkomsten uppgår till, an-
tingen för att arbetsinkomsten varierar mycket över året eller för att en del av ens för-
sörjning består i andra former av inkomst än arbetsinkomst eller andra skäl. 

Att höja arvodesnivåerna till 40 % av kommunalråds arvode skulle också inne-bära att 
berörda förtroendevalda kan inkluderas i de delar i kommunens bestämmelser om-
ställningsskydd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som exklusivt berör förtro-
endevalda som tjänstgör minst 40 % av heltid. Detta innebär bland annat att berörda 
förtroendevalada får rätt till omställningsstöd (ekonomiskt stöd i fall av arbetslöshet 
efter tjänstgöring), sjukpension och familjeskydd, motsvarande kommunalråd. I nor-
malfall förväntas detta inte belasta kommunen ekonomiskt. 
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Kommunen måste inte erbjuda fler ersättningar än de som möjliggör lika möjligheter 
att tjänstgöra som förtroendevald. Dessa är reseersättning och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Kommunen kan justera arvodes- och ersättningsbestämmelserna på 
ett sådant sätt att kommunen inte ska/behöver betala ut ersättningar kopplade till 
uppdraget, vilket till viss del görs idag. Dock kan inte ersättning för resa och förlorad 
arbetsinkomst tas bort för årsarvoderade som har ett lägre arvode än för 40 % av hel-
tid. I det fall kommunen höjer arvodet till att ersätta för tjänstgöring 40 % av heltid kan 
även dessa tas bort.  

Kommunledningsförvaltningen har sett på hur andra kommuner har reglerat kombi-
nation av uppdrag och arvoden. För att uppfylla uppfattade intentioner uttryckta av en 
majoritet av arbetsgruppens medlemmar har förslag på hur en reglering av att kombi-
nera arvoden tagits fram. Den modell som syns i förslaget är inspirerat av Karls-
hamns ersättningsbestämmelser. Detta sätter ett tak vid 40 % av heltid eller ett arvo-
de som går att likställa med arvodet för det uppdrag där tjänstgöringen utgör störst 
andel av heltid. I Karlshamns exempel sätts taket vid 40 % av heltid. Om Borgholms 
kommun skulle fatta samma beslut skulle fullmäktige och stämman hos de bolag som 
kommunen har ett ägande i begränsas i sin möjlighet att arvodera sina styrelsemed-
lemmar som de vill. Som förslaget är utformat nu kan kommunen, kommunalförbund 
samt kommunala bolag där kommunen är representerad beslutat om att enskilda 
uppdrag kan han årsarvoden som är högre än 40 % av heltid. Om förslaget var gäl-
lande idag skulle bara kommunalrådet ha rätt till ett högre årsarvode än för 40 % av 
heltid. 

I förslaget finns en mekanism som reducerar det totala årsarvodet en förtroendevald 
får till följd av att kombinera fler årsarvoden ner till bestämd nivå. Denna reducering 
görs i första hand i det arvode som erhålls för tjänstgöring i kommunstyrelsen. 

Att höja årsarvodet till 40 % motsvarar ungefärligt hur kommunen har värderat dessa 
uppdrag tidigare, sett till utbetalat arvode.  

Kommunallagen säger att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
Detta gäller dock inte för uppdrag som utgör 40 % eller mer av heltid (se kommunal-
lagen (2017:725) 4 kapitlet 2 och 17 §§). Därför kan kommunfullmäktige göra den be-
dömningen att, trots att vissa ordförandeuppdrag inte omfattar lika många uppgifter 
eller befogenheter, har de rätt till lika ersättning även om uppdragen i sig kan anses 
av olika vikt. 

Om arvodena för ordförandena för nämnderna skulle höjas till 40 % av heltidsarvode-
rad tjänstgöring (i dagsläget är det satt till kommunstyrelsens ordförandes 75 % av 
riksdagsledamot) skulle det innebära cirka 250 000 kronor årligen. Detta skulle vara 
en arvodesökning med: 

 64 000 kronor (69 000 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 % 
av riksdagsledamots arvode) om året för socialnämndens ordförande  

 128 700 kronor (137 280 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 
% av riksdagsledamots arvode) om året för utbildningsnämndens  

 128 700 kronor (137 280 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 
% av riksdagsledamots arvode) om året för miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande.  
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Om reglerna skulle skrivas om så att ordförande inte hade rätt till annan ersättning 
skulle dock kostnaderna för kommunen inte öka så mycket. Om jämförelsen görs i 
socialnämndens ordförandes fall skulle kostnader på cirka 43 000 kronor undanröjas, 
vilket får ned kostnaden till cirka 25 000 kronor för en förväntad ökad tjänstgörings-
grad till 30 % - 40 %. Om detta kombinerades med att ta bort rätten till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst kan stora delar eller hela kostnadsökningen försvinna. Om so-
cialnämndens ordförande gick på samtliga ordinarie möten för nämnden och utskot-
ten och begärde ersättning för 3 timmar förlorad arbetsinkomst skulle detta innebära 
en ersättning om cirka 25 000-30 000 kronor på ett år, beräknat på medellön i Sveri-
ge. 

Om samma kalkyl görs för ordförande för utbildningsnämnden och miljö- och bygg-
nadsnämnden skulle kostnaden vara cirka 70 000 kronor respektive 27 000 kronor. 

Om samma beräkning görs för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och opposi-
tionsrådet så hamnar ändringen på en arvodesökning med 103 000-69 000 kronor om 
året, men reduceras kostnaderna för dessa förstroendeuppdrag med mellan 32 000 
och 162 000 kronor beroende på extramöten utöver ordinarie sammanträden och er-
sättning för förlorad arbetsinkomst. Den stora skillnaden från de andra ordförande-
skapen, trots arvoden på 25 respektive 30 %, beror på fler sammanträden än reste-
rande ordföranden (bortsett från kommunstyrelsens ordförande) eftersom de är leda-
möter i kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnde och budgetberedningen 
samt är med i bland annat näringslivsrådet. Andra presidium har också andra möten 
som de förväntas delta på, exempelvis styrgruppsmöten för särskilda projekt, plan-
samordningsmöten och avstämningar med kommunstyrelsen, men inte i samma ut-
sträckning eller så tjänstgör även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och opposi-
tionsrådet på dessa möten. 

Att höja arvodena till nämndernas ordföranden till 40 % skulle spara på vissa admi-
nistrativa utgifter för berörda förvaltningar, även om dessa är försumbar i samman-
hanget. 

Motiveringen till förslagen är att göra det enklare att bedöma vilken ersättning som 
erhålls för ett uppdrag som i praktiken tar upp tid motsvarande en stor del av heltid, 
att få större kontroll över nämndernas utgifter för arvoden och ersättningar samt ska-
pa större incitament för att nominera fler personer till årsarvoderade uppdrag i kom-
munen och försvåra för framtida maktkoncentration. 

Arvoden för 1:e och 2:e vice ordförande för socialnämnden, utbildningsnämn-
den och miljö- och byggnadsnämnden 
Förslaget ökar ersättningarna för vice ordförande med drygt 19 300 kronor (20 600 
kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode) 
och ökar kommunens utgifter med cirka 115 800 kronor årligen (6 864 kronor i fall 
att kommunstyrelsens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode).  
Ett högre arvode skulle kunna motivera en tydligare rollbeskrivning för vice ordfö-
randena. Deras roll idag, utöver att vara ledamöter i arbetsutskotten, är att vara till-
gängliga att genomföra ordförandes uppgifter. I de fall ordförande skulle sjukskriva 
sig under längre tid från sitt uppdrag tar vice ordförande över rollen, under vilken tid 
hen också tar över arvodet. 
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En höjning av arvodet skulle innebära en viss kostnad för kommunen beroende på 
till vilken nivå den sätts. Med dagens ersättningsregler är varje procentenhetsökning 
en höjning på cirka 6 435 kronor per år (6 864 kronor i fall att kommunstyrelsens 
ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode). 
Att enbart ha ett årsarvode skulle förenkla administrationen och förenkla för de för-
troendevaldas planering, men också minska incitamentet för att närvara på ordinarie 
och extrainkallade sammanträden. Om vice ordförande enbart får årsarvode utan att 
samtidigt höja arvodesnivån skulle det innebära en minskad ersättning och eventu-
ellt en lägre ersättning än övriga ledamöter i nämnden. 
Ordförande för utskott 
I dagsläget finns det inte bestämmelser för arvode för ordförande i utskott i ett så-
dant fall denne inte samtligt är ordförande för ansvarig nämnd. Eftersom arbets-
gruppen diskuterat ifall sammankallande för kultur- och fritidsutskottet ska vara ord-
förande och ifall kommunen ska skapa ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen 
har arbetsgruppen valt att diskutera frågan om kommunen beslutar att ha ordföran-
de för utskotten.  
Olika förslag har diskuterats. Arbetsgruppen anser att denna roll ska vara arvode-
rad. Det förslag som haft mest stöd är att detta ska ses i relation med nämndsordfö-
rande. Detta är svårt att avgöra, delvis eftersom ansvaret skiljer sig en hel del, men 
också eftersom det inte är säkert hur ofta dessa kommer att tjänstgöra och hur myc-
ket som i framtiden kommer delegeras utskotten. Eftersom det existerande exemp-
let, kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott, i dagsläget sammanträder mellan sex 
och tolv gånger per år skulle det kunna jämföras med andra utskott. Dock är antalet 
ärenden som behandlas betydligt färre. Ett förslag är att likställa det med de förbe-
redelser som kan krävas i det arbete som socialnämndens, utbildningsnämndens 
och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts ledamöter gör inför mötena, ef-
tersom det är ett större förarbete att vara ordförande, men antalet ärenden förväntas 
vara färre. 
Valberedningens ordförande 
Arbetet som valberedningens ordförande gör efter valet anses av arbetsgruppen in-
te tillräckligt stort för att motivera en särskild ersättning för det arbetet, jämfört med 
övriga ledamöter i valberedningen. 
Kommunfullmäktiges presidium 
I dagsläget är det enbart ordförande i kommunfullmäktiges presidium som har års-
arvode. Det ligger i dagsläget på 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
En majoritet av arbetsgruppen anser att det är ordförandes arbete och ansvar inte 
överensstämmer med det arvode personen får.  
Det är svårt att avgöra vad som är en rimlig nivå, jämfört med nämndsordförandena. 
Även om fullmäktiges ordförandes arvode innebär samma uppgifter som nämnder-
nas, är det på flera sätt till en mycket mindre grad. Exempelvis är förvaltningen kring 
kommunfullmäktige i stort sätt utfört under kommunstyrelsens ansvar, dessutom har 
fullmäktige inga utskott att genomföra ordförandeuppdrag för. Dock finns det vissa 
uppdrag som går utanför nämndsordförandenas, det vill säga de uppgifter som ar-
betsordningen förordar fullmäktiges ordförande och presidium att utgöra.  
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De kommuner som arbetsgruppen har jämfört sig med har arvoden med en median 
på 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, men med medelarvoden på 12 
% i länet och cirka 15 % bland C9 kommunerna. Spridningen är ganska stor, från 3 
% till 50 %. 
En majoritet av arbetsgruppen anser också att det arbete och ansvar som 1:e och 
2:e vice ordförande står för, särskilt med tanke på de uppgifter som arbetsordningen 
förordnar, bör arvoderas. Skillnaderna mellan uppdraget som vice ordförande i full-
mäktige jämfört med nämnderna är tydliga, men värdering av dessa skillnader är 
svårt att göras. Även om vice ordförande i nämnderna har ett mindre formellt upp-
drag, så har de oftast fler uppdrag och på en månad fler timmars tjänstgöring på 
sammanträden. Dock är ersättningen för fullmäktiges ledamöter inte en timmersätt-
ning. Därför ger inte grundersättningen lika stor utdelning för den tjänstgöring som 
genomförs. De i arbetsgruppen som förordar att hela presidiet ska arvoderas har in-
te funnit argument för att göra skillnad på nämndens arvode för vice ordförandena 
och vice ordförandena i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktigs ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter har haft samma ersättning sedan 2015. En majoritet 
av arbetsgruppen anser att ersättningen kan höjas något. Beloppet som föreslås 
skulle göra att ersättningen för fullmäktigesammanträden höjs med ungefär lika 
mycket som ersättningen för sammanträden gjorts under samma tid. Förslaget in-
nebär också att ersättningen automatiskt räknas upp i och med att det kopplas till 
kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 
Ersättning för röstmottagare 
Kommunen har i de senaste valen erbjudit röstmottagare timmersättning för tjänst-
göring upp till sju (7) timmars tjänstgöring på valdagen. Efter de har de fått 2 000 
(2 500 för valdistriktets ordförande och vice ordförande). Valnämnden har beslutat 
att detta ska höjas med 10 % för att göra uppdraget mer attraktivt. Nämnden har 
också bett arbetsgruppen inkludera detta i sitt förslag och föreslå en automatisk 
uppräkning av ersättningen. 
Arbetsgruppens förslag är att den från dagens nivå årligen räknas upp med löneut-
rymmet som fastställs av personalutskottet i samband med den årliga löneöversy-
nen. Detta för att de inte ska påverkas av ändringar i övriga förtroendevaldas ersätt-
ningar och arvoden. 

Konsekvensanalys 
Föreslagna ändringar skulle årligen kosta kommunen cirka 321 900-375 200 kronor 
exklusive sociala kostnader. Kommunstyrelsens ordförandes arvode påverkar nästan 
alla andra årsarvoden. Om kommunfullmäktige beslutar bifalla alla föreslagna att-sat-
ser, utom den om att höja kommunstyrelsens ordförandes arvode skulle beslutet in-
nebära en kostnad på cirka 245 500-295 500 kronor exklusive sociala kostnader. 

Förslaget anses göra uppdragen som förtroendevalda mer attraktiva för kommunens 
invånare. En majoritet av arbetsgruppen anser även att en av konsekvenserna av att 
förslaget antas är att arvodena bättre speglar arbetsinsatsen som de förtreondevalda 
utför, samt att arvodena i högre grad harmoniseras med andra liknande och nära 
kommuner. 
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Kommunchefens stab 
 
Skrivelsen skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige
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Mötesanteckningar - Arbetsgrupp för 
fullmäktigeuppdrag § 146/2022 
Kommunchefens stab 
Datum: 2022-06-01 
Tid: 17:00-19:40 
Plats: KS-rummet 
Sekreterare: Jonatan Wassberg 
Deltagare: Eva-Lena Israelsson (S) 

Anders Nyholm (M) 
Linda Hedlund (C) 
Per Lublin (ÖP) 
Stefan Wiberg (V) 

Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, 
kommunsekreterare 

 

1. Politisk organisation 
Arbetsgruppen diskuterar det utkast till skrivelse om översyn av den 
politiska organisationen som skickats ut till dagens möte. Av närvarande 
ledamöter lämnar samtliga sina synpunkter på utkastet. En majoritet av de 
närvarande ställer sig bakom samtliga attsatser i skrivelsen, så som de är 
skrivna i bifogat dokument (se nedan bifogat dokument).  

Följande medlemmar i arbetsgruppen reserverar sig helt eller delvis mot 
förslagen i skrivelsen: 

 Per Lublin (ÖP). 
 Anne Oskarsson (SD) har via e-post meddelat att förslaget, i alla 

fall inte i helhet, har hennes stöd. 

Samtliga medlemmar i arbetsgruppen får lämna skriftliga förklaringar till sitt 
ställningstagande. De ska ha inkommit till kommunen senast 2022-06-07. 
Inkomna förklaringar kommer att bifogas dessa anteckningar och 
överlämnas till nämnderna. 

2. Ersättningar och arvoden 
Arbetsgruppen diskuterar det utkast till skrivelse om översyn av den 
förtroendevaldas ersättningar och arvoden som skickats ut till dagens 
möte. Av närvarande ledamöter lämnar samtliga sina synpunkter på 
utkastet. En majoritet av de närvarande ställer sig bakom samtliga 
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-01-20 

  
  

Sida 
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attsatser i skrivelsen, så som de är skrivna i bifogat dokument (se nedan 
bifogat dokument).  

Arbetsgruppen lyfter frågan om att utöka ersättares rätt till ersättning när 
de närvarar på sammanträden de inte tjänstgör vid. Med hänsyn till att 
frågan lyfts tidigare och då inte inkluderats i huvudförslaget som författats 
som underlag för dagens möte och det faktum att inte samtliga medlemmar 
i gruppen är närvarande väljer gruppen att inte inkludera förslag på sådana 
ändringar. Gruppen gör dock klart att detta inte hindrar kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige från att inkludera en ändring av dessa regler. 

Följande medlemmar i arbetsgruppen reserverar sig helt eller delvis mot 
förslagen i skrivelsen: 

 Per Lublin (ÖP). 

Samtliga medlemmar i arbetsgruppen får lämna skriftliga förklaringar till sitt 
ställningstagande. De ska ha inkommit till kommunen senast 2022-06-07. 
Inkomna förklaringar kommer att bifogas dessa anteckningar och 
överlämnas till nämnderna. 

Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Eva-Lena Israelsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (4) 
2022-06-07 2022/117 003 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse -  Översyn av arvoden och ersättningsreglemente  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  besluta om arvoden och ersättningsregler enligt arbetsgruppens förslag, med 

följande tillägg och justeringar: 

att personer som är valda till ersättare till ledamot i nämnd har rätt till ersättning 
som ledamot vid närvarande på maximalt 5 nämndssammanträden per år där 
personen inte tjänstgör som ersättare för ledamot. 

att sjunde att-sats justeras till följande: 

 att årsarvoden för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 procent 
av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode ska ersätta andra ersättningar i 
en och samma nämnd annat än för reseersättning. 

att åttonde att-satsen styrks. 

att  kommunfullmäktige föreslår bolagsstämmorna i de kommunala bolagen att ar-
voden fastställs från och med 2023 enligt följande: 

 Borgholm Energi Elnät AB 
o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsleda-

möter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 Borgholm Energi AB  

o Ordförande: 15% av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsleda-

möter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 Borgholmshem AB  

o Ordförande: 20 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 5 % av kommunstyrelsens ordförandes års-

arvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsleda-

möter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente.  
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Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeuppdrag § 146/2020 gav kommunfullmäktiges ordförande i upp-
drag att tillsammans med en representant för varje parti göra en översyn av kom-
munens ersättningar och arvoden, i kombination med en översyn av den politiska 
organisationen. 

Arbetsgruppen som hitintills har berett frågan har till kommunstyrelsens arbetsut-
skott överlämnat sina förslag till justeringar av nuvarande nivåer och bestämmelser. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 informerade kommunchefen och 
kommunsekreteraren om arbetsgruppens förslag.  

Efter diskussion med arbetsgruppen och arbetsutskottet överlämnar kommunled-
ningsstaben kompletterande underlag till arbetsgruppens förslag. 

Bedömning 
Arbetsgruppen belyste under sitt sista möte att det kan finnas ett behov av att öka 
ersättares rätt till ersättning för deltagande vid sammanträden där de inte tjänstgör. 
Detta för att öka incitament för ersättare att vara delaktig i nämndernas arbete och 
för att göra förtroendeuppdrag attraktivare. Det finns också en förhoppning att detta 
skulle göra det lättare för partierna att rekrytera nya förtroendevalda. Som underlag 
för kommunstyrelsens beredning av frågan har därför ett förslag om att utöka antalet 
sammanträden som ersättare, utan att vara kallade att tjänstgöra, har rätt till ersätt-
ning utökas till fem (5) gånger per år. I dagsläget är det två (2) gånger per år. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lyft frågor om rätten till reseersättning för de 
som har ett uppdrag som anses utgöra betydande del av heltid. En fråga som lyfts 
är ifall arbetsgruppens förslag, så som det beskrivits, kan komma att göra det mer 
kostsamt att ta kommunala uppdrag för personer som bor lång ifrån Borgholms 
tätort. Detta är i så fall inte önskvärt. För att erbjuda kommunstyrelsens arbetsut-
skott ett alternativ till arbetsgruppen förslag har följande förslag på ändring av ar-
betsgruppens förslag, 7:e att-satsen: 

 att årsarvoden för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 pro-
cent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode ska ersätta andra ersätt-
ningar i en och samma nämnd annat än för reseersättning.. 

Dessutom har frågor har kommit upp angående möjligheten att kombinera fler upp-
drag med årsarvoden. Arbetsgruppens förslag är att begränsa utbetalningen av ar-
voden till ledamöter som har minst ett uppdrag som utgör betydande del av heltid 
(40 % eller mer) till det högst arvoderade uppdraget. Detta kan ställas mot partier-
nas rätt att föreslå vem som nomineras till vilken post. Det kan exempelvis finnas ett 
intresse av att kombinera flera uppdrag för att skapa en insyn i en specifik verksam-
het. Att med arvodes- och ersättningsreglementet försöka styra kommunfullmäktiges 
fria möjlighet att välja ledamöter och ordföranden är inte nödvändigtvis önskvärt. 
Med hänvisning till detta har ett förslag tagits fram om att exkludera 8:de att-satsen 
från arbetsgruppens förslag. 
Frågor kring de kommunala bolagens styrelsers arvoden har lyfts. Det är bolagens 
årsstämmor som fastställer dessa. Dock görs detta efter förslag som godkänts av 
kommunfullmäktige.  
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2021 bildade kommunen ett nytt bolag, Borgholmshem AB. Arbetsgruppen har inte 
lämnat förslag på nivå eller regler vad gäller det nya bolagets styrelses arvoden och 
ersättningar. Ledamöterna i moderbolaget Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm 
Energi AB följer idag kommunens ersättningsbestämmelser. Tjänstgöring i bolags-
styrelserna kan alltså, när det kommer till ersättningsbestämmelser, jämföras med 
ett förteondeuppdrag i till exempel en nämnd. Ordförande för Borgholm Energi Elnät 
AB (moderbolag) har ett arvode motvarande 10 % av kommunstyrelsens ordföran-
des årsarvode och ordförande för Borgholm Energi AB (dotterbolag) har ett arvode 
motvarande 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. Arvodet för 1:e och 
2:e vice ordförande för båda bolagen motsvarar 1 % av kommunstyrelsens ordfö-
randes årsarvode.  
Om Borgholmshem ska likställas med de andra bolagen bör de jämställas med mo-
derbolaget Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget Borgholm Energi AB till-
sammans, då Borgholmshem AB är ett separat bolag. Det bör också beaktas att bo-
laget är i ett uppstartskede varför ett betydande engagemang från styrelsen behövs 
för att skapa förutsättningar för bolaget att utvecklas i enlighet med fullmäktiges in-
tentioner.   
Med hänvisning till ovanstående stycke har ett förslag tagits fram om att kommun-
fullmäktige godkänner ett arvoden enligt följande: 

 Borgholm Energi Elnät AB 
o Ordförande: 15 % (idag 10 %) av kommunstyrelsens ordförandes årsar-

vode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % (idag 1 %) av kommunstyrelsens ord-

förandes årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsleda-

möter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 

 Borgholm Energi AB 
o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % (idag 1 %) av kommunstyrelsens ord-

förandes årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsleda-

möter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 

 Borgholmshem AB 
o Ordförande: 20 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 5 % av kommunstyrelsens ordförandes års-

arvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsleda-

möter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 

Konsekvensanalys 
I dagsläget nyttjar ersättare inte rätten att närvara på sammanträden och få ersätt-
ning fullt ut. Om de skulle göra det, både med nuvarande bestämmelse och om 
kommunen skulle utöka rätten till fem gånger om året skulle kostnaden öka med 
111 024 kronor per år, räknat på möten på tre timmar och utan reseersättning och er-
sättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Med oförändrade nivå för reseersättning och med de förslag som finns ovan skulle 
kostnaderna för reseersättning uppgå i cirka 23 000 kronor mer per år än i arbets-
gruppens förslag. 

  
 
Jens Odevall Jonatan Wassberg 
Kommunchef Kommunsekreterare 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Wed, 8 Jun 2022 10:14:17 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg

Majoritetsförslaget angående arvoden och ersättningar bygger på den felaktiga 
föreställningen att kommunens politiker och förtroendevalda skulle göra en värdefullare 
insats och vara värda mer betalt än personal på kommunens boenden, inom hemtjänsten 
och i skolanm.
 
Att sätta ersättningen till kommunens politiker och förtroendevalda i relation till vad en 
priviligierad liten samhällsgrupp som riksdagsledamöterna erhåller är inte motiverat. De 
förtroendevalda i en kommun ska inte behandlas annorlunda än vilka kommuninnevånare 
som helst. De ska ju vara representativa för genomsnittet av kommunens medborgare. 
Deras arvoden/ersättningar ska därför sättas i relation till och helst motsvara vad 
normalinkomsttagaren i kommunen tjänar, d v s medellönen för förvärvsarbetande.
 
Vår kommun tillhör de femton kommuner i Sverige med den lägstabäljr medianinkomsten 
per invånare.
  

Jag kommer att dessutom att föreslå en skälig ytterligare sänkning av arvodet till 
kommunstyrelsen ordförande, motiverad av att det faktiskt inte krävs heltids 
engagemang att vara kommunstyrelseordförande i vår kommun, det har nämligen 
med all tydlighet visat sig att det hinns med att vara ordförande i kommunstyrelsen 
och vid sidan av uppdraget ha en omfattande personlig kommunikation med 
tusentals vänner på sociala medier ii syfte att skapa personlig PR för sig själv och 
sitt parti. Detta är ju knappast något som uppdraget som kommunstyrelseordförande 
kräver och inte något som ska avlönas av kommunen.

Under sådana förhållanden kan 40 procent av kommunalrådsarvodet kunde vara rimlig 
för de deltidsuppdrag som övriga nämndordförande innehar, förutsatt att 
kommuninnevånarna då slipper andra kostnader för dessa olika ordförandebaserade på 
nedlagd tid och eventuellt förlorad inkomst.
Per Lublin (Öp)
     -----------------------------------------------------------

Majoritetsförslaget angående politisk organisation bygger på tre felaktiga föreställningar, 
dels att partierna till sitt förfogande som lämpliga representante i kommunstyrelsen har 
supermänniskor som har god insyn och goda kunskaper om i stort sätt allting som rör 
kommunens verksamhetsområden. 
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dels att det skulle vara acceptabelt ur demokratis synpunkt att överlåta ansvaret för viktiga 
delar av kommunens verksamhet till förtroendevalda som i egenskap av utskottsledamöter 
är valda till detta först i tredje hand (först av väljarna som väljer kommunfullmäktige, 
sedan av kommunfullmäktige som väljer kommunstyrelse, slutligen av kommunstyrelsen 
som inom sig väljer utskott)
dels att nämnder skulle kräva mer byråkrati och fler tjänstemän än vad utskott skulle göra
Därför är det bättre med olika nämnder med ansvar för olika ämnesområden än att lägga 
det med mesta under kommunstyrelsens ansvar. Då undviker man lättare att det blir olika 
tjänstemän som ”tar över” för att det bara är dom som har kunnandet på det speciella 
området.
 
Jag föreslår därför att utskottet inom kommunstyrelsen för kultur- och fritidsverksamhet 
avskaffas och ersätts med en nämnd med ansvar för dessa frågor, slottsverksamheten och 
för kommunens bibliotek.
  
Vidare motsätter jag att det bildas ett särskilt utskott inom kommunstyrelsen med ansvar 
för tekniska frågor, hamnar, gator och trafik, parker, städning, transporter, kost- och 
måltidsverksamhet. Föreslår istället att det skapas en teknisk nämnd för merparten av 
dessa frågor. Samt att ansvaret för kost och måltider läggs under socialnämnden.
 
Föreslår att vi fortsätter att ha kommunfullmäktigesammanträdena på kvällstid då det 
underlättar för medborgare som vill vara med som allmänhet, jämfört om mötena skulle 
hållas på dagtid då många är på sina arbeten och fler ledamöter skulle komma att begära 
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
 
Per Lublin (Öp)
     -----------------------------------------------------------
  

-- 
Per Lublin 
Tecknarservice 
Telefon 0708 - 20 86 28
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Wed, 8 Jun 2022 09:09:12 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun

Majoritetsförslaget om politikerarvoden och ersättningar bygger på den felaktiga 
föreställningen att kommunens politiker och förtroendevalda gör en värdefullare 
insats och är värda mer betalt än personal på kommunens boenden, inom 
hemtjänsten och i skolan.
 
Kommunpolitikernas arvoden är därför satta i relation till en liten priviligierad 
samhällsgrupp som riksdagsledamöterna.
Kommunens politiker och förtroendevalda ska dock vara representativa för 
kommuninvånarna och detta bör även gälla deras arbetsinkomster.
Föreslår därför att deras arvoden och ersättningar istället görs jämförbara och 
lika med medelinkomsten för kommunens förvärvsarbetande medborgare. 
Det kan samtidigt nämnas att vår  kommun tillhör de femton kommuner av landets 
290 som har lägst medianinkomst per invånare.
 
Föreslår vidare en ytterligare skälig sänkning av arvodet till kommunstyrelsen 
ordförande, motiverad av att det faktiskt inte krävs heltids engagemang att vara 
kommunstyrelseordförande i vår kommun, eftersom det med all tydlighet har visat 
sig att det vid sidan av uppdraget som kommunstyrelseordförande hinns med att ha 
en omfattande personlig kommunikationer med tusentals vänner på sociala medier i 
syfte att göra personlig PR för sig och sitt parti, trots att detta inte är något som 
uppdraget som kommunstyrelseordförande kräver eller är något som 
kommuninvånarna ska behöva betala för. Ersättningsmässigt bör därför uppdraget 
som kommunstyrelsens ordförande betraktas som en halvtidssyssla.
Under dessa förutsättningar blir det rimligt att övriga nämndordförandes arvoden - 
som ju motsvarar tämligen begränsade deltider - sätts till 40 procent av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande, motiverat av att kommunens invånare därmed kan 
slippa andra kostnader för dessa olika ordförande baserade på nedlagd tid och 
förlorade arbetsinkomster.
  
Någon anledning att höja eller införa fasta arvoden för nämndernas viceordförande, 
för kommunfullmäktiges ordförande respektive dess viceordförande finns inte. Det 
får faktiskt räcka med deras övriga ersättningar.
  

-- 
Per Lublin 
Tecknarservice 
Telefon 0708 - 20 86 28
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-07 122   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 122 Dnr 2022/120 246 KS 
 
För kännedom: Nytt kvartersnamn, kvarteret Ryssland 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges gruppledare har, till följd av den Ryska federationsen invasion 
av Ukraina, diskuterat olika åtgärder för att signalera kommunens antipati gentemot 
kriget och stöd för dess offer. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 103 har behandlat frå-
gan och valt att inte gå vidare med ändringar av kvarterats namn. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 103. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-01 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 103 Dnr 2022/657 BN 
 
RYSSLAND 1, RYSSLAND 2, RYSSLAND 3, RYSSLAND 4, RYSSLAND 7, 
RYSSLAND 8, RYSSLAND GA:1 Nytt kvartersnamn, kvarteret Ryssland. 
Beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  inte ändra namnet på kvarteret Ryssland.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges gruppledare har, till följd av den Ryska federationsen invasion 
av Ukraina, diskuterat olika åtgärder för att signalera kommunens antipati gentemot 
kriget och stöd för dess offer. 

Bland annat har gruppen redan föreslagit att kommunen ska pausa sitt vänortsav-
tal med Zelenogradsk i Ryssland, något som kommunen nu har gjort.  

Gruppen har även diskuterat att söka vänort i Ukraina och att se över namnen på 
Borgholms kvarter, särskilt att byta namn på kvarteret Ryssland till något annat. 

Kommunchefen har bett bygglovsenheten att bereda frågan om att byta namn på 
de sex fastigheterna i kvarteret Ryssland till något annat. 

Beredningen har att beskriva processen i att byta namn på en/flera fastigheter 
samt ta fram förslag på eventuella namn som skulle passa och varför. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-20. 

Bedömning 
Kvarternamnen tillika fastighetsbeteckningarna inom detta område i centrala Borg-
holm är namnsatta efter alfabetet vilket begränsar alternativen till namn på boksta-
ven R. Teman som förekommer är: grekiska gudar, himlakroppar, djur, länder samt  
i vissa fall även svenska städer och landskap. 
 
Vid en eventuell ändring föreslår förvaltningen: Rheia. En alternativ stavning av 
Rhea, moder till Zeus och en av Saturnus månar. Rumänien. Land i Östeuropa med 
betydande gräns mot Ukraina. Räven. Ett djur på bokstaven R. Ett fjärde alternativ 
är att inte göra någon ändring alls vilket kan ses som ett mindre kortsiktigt alternativ.  
 
Att betänka är också vilka andra kvartersnamn som kan betraktas olämpliga ifall 
man finner just Ryssland olämpligt och vad detta skulle få för effekter. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-01 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med Tomas Zander (C) yrkar bifall till att inte ändra namnet på 
kvarteret Ryssland. 
 
Joel Schäfer (S) yrkar på att återemittera ärendet för att höra boende i det berörda 
kvarteret. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och att Marcel van Luijns 
förslag till beslut väljs. 

 
Reservation 
Joel Schäfer (S) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen för kännedom. 
Kommunstyrelsen för kännedom. 
______________

97



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.900 I Skrivelse från Famna och Fremia om IOP för 
mottagande av flyktingar från Ukraina

Magdalena Widell

2022-05-25

      KS meddelande SKRIVELSE

2022.901 I Nytt protokoll från Ölands Vattenråd Magdalena Widell

2022-05-25 Ölands Vattenråd

      KS meddelande SKRIVELSE

2022.902 I Skrivelse till KSO om bristande återkoppling 
gällande område Triangeln samt svar från KSO 
och TC att kommunen tillsammans med 
fastighetsägaren har förbättrat boendemiljön 

Magdalena Widell

2022-05-30 Ilko Corkovic

KS 2020/165-339 KS meddelande SKRIVELSE

Förädling av området Triangeln

2022.1062 I Kontrollrapport- kontroll på plats. Enligt beslut om 
stöd avser insatsen uppförandet av 4 
handikappanpassade toaletter på olika områden i 
kommunen. Vid kontrollen på plats konstaterades 
att endast 2 toaletter vid Kårehamn respektive 
Stora Rör var uppförda. Orsaken till detta anges 
vara pandemin med Covid-19 samt den fördyring 
som skett av såväl material som köpta tjänster 
vilket inneburit att inte hela investeringen rymts 
inom befintlig budget. 
Avslut av kontrollen 
Vid kontrollen på plats konstaterades avvikelser 
vad gäller efterlevnaden av regelverket. Den 
beslutande myndigheten är ansvarig för att vidta 
åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av 
regelverket. 
Kontrollen på plats är härmed avslutad. 

Magdalena Widell

2022-06-07 Jordbruksverket 

KS 2019/209-145 KS meddelande RAPPORT

EU-projekt; Rekreation & Turism Borgholm

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-06-22

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2022-05-25 - 2022-06-22

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.1078 I Beslut om utbetalning av projektstöd på 183 070 
kr  för rekreation och tursim i Borgholms kommun

Magdalena Widell

2022-06-09 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2019/209-145 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

EU-projekt; Rekreation & Turism Borgholm

2022.1083 I Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har vid sammanträde 10 juni 2022 beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till 
Sveriges Kommuner och Regioner
att även år 2023 ge en rabatt på 10 procent till 
kommuner med fler än 200 000 invånare och till 
regioner med fler än 1 000 000 invånare
att kommunicera ut beslutet till 
Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna

Magdalena Widell

2022-06-10 SKR 

      KS meddelande MEDDELANDE

2022.1134 I Protokoll överförmyndarnämnden 2022-06-16 Magdalena Widell

2022-06-16 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.1154 I Begäran om bättre skyltning kustvägen sträckan 
Alvidsjö bodar - Sandvik (Gudesjövägen - 
Gillberga sjöbodar)

Leon Hansson

2022-06-17 Hans Sandström

KS 2022/17-311 KS meddelande SKRIVELSE

Trafikfrågor 2022

2022.1155 I Skrivelse om vägarbete på Spjutgatan Jonatan Wassberg

2022-06-17 Robin Parsons

KS 2017/202-514 KS meddelande SKRIVELSE

Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i 
centrala Borgholm

2022.1185 I Tack för er skrivelse om det försämrade 
säkerhetspolitiska läget. Sydöstra Sverige är ett 
av flera militärstrategiskt viktiga områden i 
Sverige. Uppmstningen av det svenska försvaret 
innebär att Försvarsmaktens möjligheter att verka 
över Sveriges yta ökar. Den innebär också att 
den fasta militära närvaron ökar mntom landet. 
Samtidigt kommer inte fredstida militära 
garnisoner att finnas på alla platser i Sverige. I 
nuvarande försvarsbeslut finns inte någon 
etablering av förband på Öland men däremot 
återfinns tydliga förstärkningar av andra förband i 
Sydöstra Sverige vilket innebär att 
Försvarsmaktens möjligheter att vid behov verka 
även på Öland tydligt ökar. 

Magdalena Widell

2022-06-21 Försvarsdepartementet 

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande SKRIVELSE

2022.1228 I Verksamhetsberättelse 2021; Kommunförbundet 
Kalmar län

Jonatan Wassberg

2022-06-21 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande VERKSAMHETSBERÄTTE
LSE

2022.1229 I Årsredovisning 2021; Kommunförbundet Kalmar 
län

Jonatan Wassberg

2022-06-21 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande ÅRSREDOVISNING

2022.1239 I Länsstyrelsen har prioriterat ert projekt i årets 
urval och avser att bekosta projektets 
genomförande med 53 000 kr. 
E-faktura på beloppet skickas direkt av utföraren 
enligt bifogade anvisningar med ref: Lena 
Jenisch. 
I e-fakturan ska anges att kostanden avser 
Borgholm kommuns MVP-utbildning steg 2. 

Magdalena Widell

2022-06-22 Länsstyrelsen i Kalmar

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Sidan  3 av 3
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-06-22

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas

2022-06-28

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.894 Yttrande över ansökan om sänkt hastighet på väg 
136 vid Rälla- På den aktuella sträckan ska inom 
kort Trafikverket på börja arbeten med ny cykelväg 
och trottoar i samband med korsningsombygganden 
i Rälla. Inför denna ombyggnad har en ny vägplan 
tagits fram. 
Borgholms kommun anser att de hastigheter som 
föreslås i den nya vägplanen bör kvarstå då dessa 
är utredda inom arbetet med planen. Detta innebär i 
det här fallet ingen förändring av tillåten hastighet.

Jens Odevall §9/2022

2022-04-22 Jens Odevall

KS 2022/17-311 Trafikfrågor 2022 KC

Jens Odevall

2022.904 Yttrande om Laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12 
§ 217 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram 
förslag på hur de regler som reglerar utbetalning av 
partistöd kan ändras för att säkerställa 
rättssäkerheten i utbetalning av partistöd (mål nr. 
4423-21)

Ilko Corkovic §8/2022

2022-05-30 Förvaltningsrätten i Växjö Ilko Corkovic

KS 2021/150-003 Reglemente för partistöd KSO

Ilko Corkovic

2022.913 Delegationsbeslut - Avrop Fordonsleasing inkl 
tjänster 2019

Jens Odevall §15/2022

2022-06-02 Jens Odevall

KS 2022/1-059 Upphandling ramavtal KC

Jens Odevall

2022.914 Delegationsbeslut - Avrop Stationstankning 2021 Jens Odevall §16/2022

2022-03-30 Jens Odevall

KS 2022/1-059 Upphandling ramavtal KC

Magdalena Widell

Sidan  1 av 8
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2022.920 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering för
rörelsehindrad inom kvarteret Zeland, enligt 
kartbilaga,, Borgholm;
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § I Borgholm inom kvarteret Zeland, enligt 
kartbilaga, får endast sådant fordon
parkeras som används för befordran av 
rörelsehindrad med parkeringstillstånd
enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) 
eller utländskt
parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.
2 § Parkeringsskiva eller motsvarande ska 
användas.
3 § Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad 
med parkeringstillstånd
enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) 
eller rörelsehindrad med
utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att 
parkera.
4 § Tillåtelse att parkera gäller för två platser och 
högst 3 timmar i följd.

Helene Wertwein Haavikko §

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:28 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko

2022.921 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering mellan
Östra- och Västra Kyrkogatan, enligt kartbilaga, 
Borgholm;
beslutade den 23 maj 2022.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Bakom kyrkan i Borgholm ( mellan Östra- och 
Västra Kyrkogatan, enligt
kartbilaga ) får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte 
rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen
(1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.

Helene Wertwein Haavikko §

2022-06-02 Föreskrift 2022:17 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Magdalena Widell
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2022.926 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering norr om
Sjösgtugevägen, enligt kartbilaga, Borgholm

Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Inom Sjöstugeområdet i Borgholm ( norr om 
Sjösgtugevägen, enligt
kartbilaga ) får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte 
rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen
(1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.

Helene Wertwein Haavikko §

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022-20 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko

2022.927 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering inom
Byxelkroks hamnområde enligt kartbilaga
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § På två platser ( inom Byxelkroks hamnområde 
enligt kartbilaga ) får fordon
parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller 
parkera där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt trafikförordningen 
(1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.
3 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 200 kr/dygn 
under tiden 1 juni- 3 augusti.

Helene Wertwein Haavikko 
§6/2022

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:18 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
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2022.931 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering norr om
Sjösgtugevägen, enligt kartbilaga, Borgholm
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Inom Sjöstugeområdet i Borgholm ( norr om 
Sjösgtugevägen, enligt
kartbilaga ) får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte 
rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen
(1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.
3 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS, är 200 kr/dygn 
under tiden 1 juni- 31 augusti

Helene Wertwein Haavikko 
§7/2022

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:22 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko

2022.934 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering söder
om Bödahamnsvägen enligt kartbilaga, Böda;
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § I Böda ( söder om Bödahamnsvägen enligt 
kartbilaga ) får fordon parkeras.
Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där 
det är förbjudet att stanna
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.
3 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS, är 200 kr/dygn 
under tiden 1 juni- 31 augusti.

Helene Wertwein Haavikko 
§8/2022

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:23 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Magdalena Widell
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2022.936 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering mellan
Köpingevägen och Kyrkallén, Borgholm
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Inom Köpingsvik i Borgholm ( mellan 
Köpingevägen och Kyrkallén ) får fordon
parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller 
parkera där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt trafikförordningen 
(1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.

Helene Wertwein Haavikko 
§9/2022

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:14 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Magdalena Widell

2022.991 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering
Skurkvarnsvägen 11 samt Smedjan, enligt 
kartbilaga, Borgholm
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § Inom Köpingsvik i Borgholm ( Skurkvarnsvägen 
11 samt Smedjan, enligt
kartbilaga ) får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte 
rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen
(1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti.

Helene Wertwein Haavikko 
§10/2022

2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:15 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Magdalena Widell

2022.993 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering vid
korsning Kapellvägen- Sandgatan enligt kartbilaga, 
Borgholm
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
följande.
1 § I Borgholm ( vid korsning Kapellvägen- 
Sandgatan enligt kartbilaga ) får
fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna 
eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen (1998:1276).
2 § Avgiften i § 103, 2022/71 514 KS är 15 kronor 
per timme under tiden 1 juni -
31 augusti

Helene Wertwein Haavikko 
§11/2022
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2022-06-02 Föreskrift-0885 2022:19 Helene Wertwein Haavikko

KS 2022/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Magdalena Widell

2022.1055 Sinus- ingen erinran mot ansökan för uteservering 
på stranden i Köpingsvik 2022-06-01 -- 2022-08-21

Anders Magnusson 
§23/2022

2022-06-07 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.1058 Storgatan 27- tillstyrkt ansökan för uteservering 
2022-04-26--2022-09-30

Anders Magnusson 
§24/2022

2022-04-26 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1059 Smakglädje AB-- tillstyrkt ansökan om gatupratare 
2022-06-01 -- 2022-10-03 

Anders Magnusson 
§25/2022

2022-06-07 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1060 Glasskopan - tillstyrkt ansökan om uteservering för 
perioden 2022-06-06-2022-08-31

Anders Magnusson 
§26/2022

2022-06-07 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1061 Ölands Ultra- ingen erinran mot ansökan om 
löpartävling 2022-06-18 mellan kl 08.00-16.00

Anders Magnusson 
§27/2022

2022-06-08 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Magdalena Widell

2022.1067 Frank Neubert- - tillstyrkt ansökan om offentlig 
tillställning Uppställning av husbilar i hamnen i 
Byxelkrok 2022-08-11--2022-08-15

Anders Magnusson 
§28/2022

2022-06-08 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Magdalena Widell

2022.1068 Diggiloo- Tillstyrkt ansökan Idrottsplatsen Borgholm 
2022-07-30--2022-08-01

Anders Magnusson 
§29/2022

2022-06-08 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Magdalena Widell

2022.1122 Delegationsbeslut-Jag har idag med stöd av 
delegation punkt A1 beslutat
att  sponsra Wilma Nilsson med 5000 kr för resa till 
EM i dans. 
Kostnaden tas från kommunstyrelsens budget för 
projekt och bidrag 

Ilko Corkovic §9/2022
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2022-06-15 Ilko Corkovic

KS 2022/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic

2022.1124 Anderssons Glassfabrik -Ansökan tillstyrks 2022-05-
09 – 2022-10-09 området som får ianspråktas för 
uteservering är högst 3, 0 m och maximalt 5,0 meter 
längs med den del av fastigheten som disponeras av 
verksamheten enligt bifogad bild nedan. 

Anders Magnusson 
§30/2022

2022-04-26 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1127 Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan för utställning 
av veteranfordon  Kaj Wieståls Park  

Anders Magnusson 
§31/2022

2022-06-14 Anders Magnusson

KS 2022/15-002 Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022 TC

Magdalena Widell

2022.1136 Delegationsbeslut - Trädfällning Klockslätten 
Köpingsvik

Stefan Andersson-Junkka 
§1/2022

2022-06-16 Stefan Andersson-Junkka

KS 2022/123-338 Begäran om trädfällning PI

Stefan Andersson-Junkka

2022.1159 The red door saloon- tillstyrkt ansökan för 
uteservering under 2022-03-01--2022-10-31  utökad 
yta med 1,5 meter

Anders Magnusson 
§32/2022

2022-06-16 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1160 Kenta Sjögren- Ansökan tillstyrks under perioden 
2022-05-27-2022-06-16 för uppställning av conteiner

Anders Magnusson 
§33/2022

2022-06-15 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1163 Mattanten- Tillstyrkt ansökan för gatupratare för 
perioden 
2022-06-01--2022-08-31

Anders Magnusson 
§35/2022

2022-06-16 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1164 Gamlateleverket - tillstyrkt ansökan för uteservering  
Ansökan tillstyrks 2022-03-25-2022-05-31  2022-09-
01-2022-10-3

Anders Magnusson 
§36/2022

2022-06-20 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1165 Fröjd för ögat-  Tillstyrk ansökan om varuexponering  
Byxelkroks hamn  

Anders Magnusson 
§37/2022
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2022-06-16 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Magdalena Widell

2022.1166 Sverigedemokraterna-Yttrande över ansökan om 
allmän sammankomst;  Borgholms och Löttorps torg, 
2022-06-27-2022-09-10.

Anders Magnusson 
§38/2022

2022-05-24 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.1167 Newman - tillstyrkt ansökan om gatupratare och 
överexponering 2022-06-15-2022-10-05 

Anders Magnusson 
§39/2022

2022-05-25 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.1168 Bönan på hörnet - tillstyrkt ansökan för uteservering 
2022-05-25-2022-08-31 samt 2022-09-28-2022-10-
02, 2022-09-01-2022-09-27, 2022-10-03- 2022-10-
31

Anders Magnusson 
§40/2022

2022-05-16 Anders Magnusson

KS 2022/6-002 Begagnade av allmän plats TC

Anders Magnusson

2022.1245 Yttrande - Laglighetsprövning av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut 2022-03-01 § 47 att tilldela 
byggentreprenadkontrakt till anbudsgivare under 
förutsättning att nödvändiga beslut fattas och vinner 
laga kraft. (mål nr. 969-22)

Ilko Corkovic §10/2022

2022-06-22 Förvaltningsrätten i Växjö Ilko Corkovic

KS 2021/105-052 Upphandling byggentreprenad Särskilt boende 
Ekbacka 80 platser

KSO

Ilko Corkovic
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