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§ 86 Dnr 2022/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av de-
legationsbeslut 

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

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för bland annat 

 Efter att detaljplanen och bygglovet som tillåter särskilt boende för 80 personer 
på Ekbackaområdet vunnit laga kraft har startmöte inför uppstart av byggnation 
hållits. 

 Det nya kommuntalet, det vill säga antalet personer med skyddsbehov från 
Ukraina som kommunen behöver ta emot, har sänkts från 135 till 42. Detta på 
grund av att antalet som anlänt till Sverige är färre än väntat. 

 Antalet personer som är smittade och inlagda på sjukhus för COVID-19 har ökat. 
Alla över 18 år kommer att erbjudas en fjärde dos vaccin av Region Kalmar län 
under hösten. Alla över 65 och i riskgrupper kommer också erbjudas en påfyll-
nadsdos. 

 Kommunen har haft möten med länsstyrelsen och Trafikverket om Ölandsbron 
och säkerställande av transporter och leveranser, särskilt i händelse av kris. 

 De allmänna valen 2022 arbetas det med i kommunen. Valen är 2022-09-11, 
men förtidsröstningen kommer igång 2022-08-24. Utlandsröstandet kommer 
igång redan 2022-07-28. 

 Kommunen arbetar med kontinuerliga undersökningar av personalens uppfatt-
ningar om de så kallade friskfaktorerna. Dessa kallas Pulsmätningar och kom-
munen har genomfört dessa vid tre tillfällen. 

______________
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§ 87 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Slutrapportering av upprag från kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 - 
Sveriges bästa äldreomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 158 har efterfrågat en redovisning av uppfyllan-
den av de uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen och social-
nämnden i och med kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, ibland kallat Sve-
riges bästa äldreomsorg. 

Kommunchefen har tillsammans med de andra berörda förvaltningscheferna sam-
manställt en lista av uppfyllanden av uppdragen. 

Beslutsunderlag 
Tabell - Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166, 
2022-06-22. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för redovisningen och status på de uppdrag som arbetas 
med kontinuerligt och inte helt och hållet är uppfyllda. 

Kommunstyrelsen uttrycker ett intresse av att kommunfullmäktige ska få en särskild 
fördjupad redovisning av vissa av de satsningar som är en följd av kommunfullmäk-
tigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 88 Dnr 2022/92 104 KS 
 
Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av partistöd 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 120 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av partistödet till de partier som 
redovisat 2021 års partistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  
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 Centerpartiet (Borgholms centerkrets) 
 Moderaterna (Borgholms Moderaterna) 
 Sverigedemokraterna (SD Borgholm) 
 Framtid Öland 
 Vänsterpartiets  
 Socialdemokraterna (Socialdemokraterna i Borgholms kommun) 
 Kristdemokraterna (Kristdemokraterna Öland) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 120. 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 

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

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132. 

Bedömning 
Kommunen får enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kapitlet 29 § ge partier 
partistöd. Enligt 4 kapitlet 29 § andra stycket måste partiet som beviljas partistöd 
vara juridisk person. Ölandspartiet har inte visat att de är juridisk person. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Partierna 
______________
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§ 89 Dnr 2022/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning maj 

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 
Tjänsteskrivelsen, 2022-06-22. 

Uppföljning maj (Kommun), 2022-06-28 

Uppföljning maj (Kommunstyrelse), 2022-06-28 

______________
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§ 90 Dnr 2022/125 KS 
 
Fastighetsförvärv Rälla Tall 6:1 

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. 
Tomtfastigheten utgör cirka 10 000 kvadratmeter och är belägen precis söder om 
befintlig väg ner till Stora Rör. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2022-06-21. 

Bedömning 
Fastigheten föreslår köpas som ett strategiskt fastighetsförvärv. Förvärvet skulle ge 
kommunen större rådighet över området när det kommer till den framtida plane-
ringen för effektiva och säkra trafiklösningar samt möjliggöra byggnation av bostä-
der och verksamheter. 

Förvärvet skulle vara i linje med kommunens uttalade syfte eftersom tomtfastighe-
ten är utpekad i kommunens översiktsplan som lämplig för handel och bostäder. 
Kommunen äger marken norr om fastigheten som i skrivande stund är under de-
taljplanering (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, sträc-
ker sig från Stora Rör till Borgholm stad. Trafikverkets projekt omfattar en ny an-
slutning/korsningspunkt till Stora Rör. Detta för att göra trafiksäkerheten större 
samt att nya fastigheter kan bildas inom kommunens detaljplaneområde. En del av 
fastigheten 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 dialog med Trafikverket ha större utrymme för förbättringar av dels håll-
platsläget, dels passagen under väg 136 som ägare av fastigheten Rälla Tall 6:1. 

På fastigheten finns idag två bostadshus, en lada samt garage. Kommunlednings-
förvaltningen har inte identifierat ett behov av att behålla dessa ifall kommunen skul-
le 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-
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holm kommuns viktigaste orter sett till den arbetsmarknadsregion orten tillhör i såväl 
Borgholm, Kalmar och Mörbylånga. Pendlingsavståndet möjliggör permanentboen-
de. 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 
kommunen markrådigheten på den östra sidan av väg 136. Om kommunens ambi-
tion med att tillskapa fler permanentboende med barnfamiljer i Stora Rör är det oer-
hört 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.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Marcel van Luijn (M), Sara Kånåhols (V) och Torbjörn Johans-
son (FÖL) yrkar tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Mark- och exploateringsstrategerna 
______________
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§ 91 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 
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 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 121 föreslår kommunstyrelsens fö-
reslå fullmäktige anse motionen besvarade i och med kommunfullmäktiges beslut 
2022-05-23 § 91. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 121. 

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 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 92 Dnr 2022/117 003 KS 
 
Översyn av arvoden och ersättningsreglementet (Arbetsgrupp för full-
mäktigeuppdrag § 146/2020) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  kommunstyrelsens ordförandes arvode sätts till 80 % av riksdagsledamots 

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  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. 

att  följande ska läggas till kommunens arvodes- och ersättningsreglemente: Om 
en hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en samman-
hängande längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses av berörd nämnd el-
ler styrelse. Arvodet utbetalas då till den som går in och ersätter den förtro-
endevalde fram till dess att sjukskrivningen upphör och hen kan fullgöra sitt 
uppdrag igen 

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-
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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 
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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 134 att kommunstyrelsens ordfö-
randes arvode sätts till 80 % av riksdagsledamots årsarvode; att årsarvodet för 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordfö-
randes årsarvode; att årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska ut-
göra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; att årsarvodet för ordfö-
rande i socialnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsar-
vode; att årsarvodet för ordförande i utbildningsnämnden ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; att årsarvodet för ordförande i miljö- 
och byggnadsnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsar-
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vode; 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 årsar-
vode från 2 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode till 5 % av kommunsty-
relsens 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 kommunstyrelsens 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 kom-
munstyrelsens ordförandes årsarvode; att valberedningens ordförande inte ska ha 
ett årsarvode/fast arvode; att ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning vid 
maximalt 6 nämndssammanträden per år; att ledamot och ersättare med rätt till er-
sättning för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,1 % av kommunstyrel-
sens ordförandes månadsarvode; att fastställa valnämndens arvode för röstmotta-
gare på valdagen efter tjänstgöring 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 personalutskottet i samband med löneöversynen; samt 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 ordföran-

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

ledamöter 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 ordföran-

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

ledamöter 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. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämnds-

ledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 134. 
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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. 

Per Lublins (ÖP) kommentarer till översynen av arvodes- och ersättningsreglemen-
tet. 

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 arbetsutskottet 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. 

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 kommunstyrelseordförande 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 
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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 % och 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. 

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, timersättning 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 
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förtroendevalda som tjänstgör minst 40 % av heltid. Detta innebär bland annat att 
berörda förtroendevalda får rätt till omställningsstöd (ekonomiskt stöd i fall av arbets-
löshet efter tjänstgöring), sjukpension och familjeskydd, motsvarande kommunalråd. 
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.  

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-
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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 förtroendeuppdrag 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 
utsträckning eller så tjänstgör även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och op-
positionsrådet på dessa möten. 

Att höja arvodena till nämndernas ordförande 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-
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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-
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 
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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 
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 timersättning för tjänstgö-
ring 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 
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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, 
jämföras med ett förtroendeuppdrag i till exempel en nämnd. Ordförande för Borg-
holm Energi Elnät AB (moderbolag) har ett arvode motsvarande 10 % av kommun-
styrelsens ordförandes årsarvode och ordförande för Borgholm Energi AB (dotter-
bolag) har ett arvode motsvarande 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 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. 
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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 
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 
Kommunchefen redogör för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Ord-
förande lägger till följande att-sats till förslaget: 

att följande ska läggas till kommunens arvodes- och ersättningsreglemente: Om en 
hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en sammanhängande 
längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses av berörd nämnd eller styrelse. Arvo-
det utbetalas då till den som går in och ersätter den förtroendevalde fram till dess att 
sjukskrivningen upphör och hen kan fullgöra sitt uppdrag igen. 

Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att 14:e att-satsen så att den lyder som följande att leda-
mot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde 
får 1,75 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 

Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Marcel van Luijn (M) yrkar att ändra kommunstyrelsens arbetsutskotts förslags tred-
je att-satsen så att den lyder som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande, i 
kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd, ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens ord-
förandes årsarvode. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Erik Arvidssons ändrings-
yrkande att ändra kommunstyrelsens arbetsutskotts förslags 14:e att-satsen så att 
den lyder som följande att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgö-
ring vid fullmäktigesammanträde får 1,75 % av kommunstyrelsens ordförandes må-
nadsarvode; Marcel van Luijns ändringsyrkande att ändra kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslags tredje att-satsen så att den lyder som följande att årsarvodet 
för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode; samt Sara Kånåhols yrkande att bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
ordförandes tillägg. Omröstning begärs avseende förslagen till att-sats tre; samt av-
seende förslagen till att-sats 14. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens ar-
betsutskottets förslag att årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska 
utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode röstar ja och de som 
stödjer Marcel van Luijns ändringsyrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster.  Därmed bifaller kommunstyrel-
sens arbetsutskottets förslag. 

JA – 6 NEJ – 5   
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)  
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)  
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)  
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)  
Ulf Norlin (S) Lenamarie Wikström (M)  
Tomas Zander (C)  

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens ar-
betsutskottets förslag att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgö-
ring vid fullmäktigesammanträde får 1,1 % av kommunstyrelsens ordförandes må-
nadsarvode röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons ändringsyrkande röstar 
nej.  
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Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed bifaller kommunstyrel-
sens arbetsutskottets förslag. 

JA – 6 NEJ – 5   
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)  
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)  
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)  
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)  
Ulf Norlin (S) Lenamarie Wikström (M)  
Tomas Zander (C)  

Reservation 
Marcel van Luijn (M), Lenamarie Wikström (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Jo-
hansson (FÖL) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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Reservation kommunstyrelsen 2022-06-28
Ärende 7. Översyn av arvoden och ersättningsreglementet …

Vi reserverar oss mot dagens beslut när det gäller:

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

till förmån för Marcel van Luijns (M) förslag att arvodesnivån ska vara 50% och formuleringen “2:e
vice ordförande tillika oppositionsråd”.

Detta för att ge oppositionsrådet större möjlighet att driva en effektiv oppositionspolitik.

SAMT

att ledamot och ersättare med rätt till ersättning vid vid tjänstgöring vid fullmäktigesammanträden får
1,1% av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode.

till förmån för Erik Arvidssons (SD) förslag att nivån ska vara 1,75%.

Anledningen är att kommunfullmäktiges sammanträden har en tendens att dra ut på tiden och bli
väldigt långa och ersätts med ett fast belopp, inte timarvode.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin
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§ 93 Dnr 2022/120 246 KS 
 
För kännedom: Nytt kvartersnamn, kvarteret Ryssland 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 122. 

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

______________
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§ 94 Dnr 2022/10 002 KS 
 
Meddelande och delegationsbeslut 

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

______________
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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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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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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

Sidan  7 av 8

37



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

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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