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§ 95 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 
Tillförordnad kommunchef redogör för kommunens verksamhet under sommarmå-
naderna. Av informationen framgår bland annat följande: 

 Kommunen har haft många evenemang under sommaren. Näringslivet har 
överlag gått bra. 

 Flera klagomål kring buller och parkering har inkommit under sommaren, 
särskilt kring parkeringar som inte underhålls eller ägs av kommunen. 

 Slottet har haft 800 fler besökare i år än förra året. 670 000 kronor i ökade in-
trädesintäkter och 330 000 kronor i ökade försäljningsintäkter. 

 Byggenheten har haft ett normaltryck denna sommar, vilket är en minskning 
från förra året. 

 Arbetet med översiktsplanen fortgår. 
 Nytt bokningssystem för fritidsanläggningar ska introduceras. 
 Särskilt boende för 80 personer på Ekbackaområdet - Lantmäteriförrättning-

en klar och försäljningen genomförs. 
 Socialnämndens verksamheter har fungerat bra, men de har haft stor sjuk-

frånvaro vilket medför ökade kostnader. 

______________
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§ 96 Dnr 2022/8 042 KS 
 
Budgetuppföljning juli 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter juli. 

 Resultatet för kommunen är +51,5 miljoner kronor. (Årsprognos +54,0 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +36,5 miljoner kronor. (Årsprognos 
+37,6 miljoner kronor) 

 Likvida medel 60,9 miljoner kronor. (Årsprognos 15,1 miljoner kronor)  
 Investeringar 53,8 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-16. 

Uppföljning juli (Kommun), 2022-08-23 

Uppföljning juli (Kommunstyrelse), 2022-08-23 

______________
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§ 97 Dnr 2022/101 805 KS 
 
Extra kulturbidrag våren 2022: Löttorps vävstuga 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  bevilja föreningen Löttorps vävstuga 30 000 kronor i verksamhetsbidrag för 

år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01 § 20 avsätta 100 000 kronor från kom-
munstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300) till ideella föreningar med 
kulturverksamhet. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fick i uppdrag att för-
dela pengarna. 2022-03-15 beslutade kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
att kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar kan söka ett extra bidrag på max 
10 000 kronor. Bidraget ska användas till återstart, gärna någon form av förenings- 
eller medlemsaktivitet. Sista ansökningsdag var 15 maj. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-06-09 § 24 beslutade att föreslå 
kommunstyrelsen bevilja föreningen Löttorps vävstuga 30 000 kronor i verksam-
hetsbidrag för år 2022 samt att bevilja följande föreningar extra kulturbidrag 2022: 

Borgholms Filmstudio 8 900 kronor – informations och medlemsträff med extra film-
visning, Borgholms Storband 10 000 kronor – studioinspelning samt konsert i sam-
band med invigning av Kay Wieståls park, Chorus Mixtus 10 000 kronor – Omkost-
nader i samband med lokala framträdanden + körsångens dag i Vadstena, Föra 
bygdegårdsförening 8 000 kronor – återinvigning i samband med årets sommarfest, 
Föra hembygdsförening 10 000 kronor – musikunderhållning med betalda artister, 
Gärdslösa hembygdsförening 10 000 kronor – årsprogrammet, Gärdslösa Kammar-
kör 10 000 kronor – efter framträdande i Vickleby kyrka eftersits på hotell Skansen 
för nya och gamla medlemmar, en kickoff med trerättersmiddag för 20 personer, 
Gärdslösa prästgård 10 000 kronor – återstart av en kulturell mötesplats, Konst-
närsgillet mellersta Öland 6 000 kronor – konst- och hantverksdag i Räpplinge, öp-
pet för allmänheten, Källa bygdegårdsförening 10 000 kronor – Quizkväll med knyt, 
amatörteater med lokala förmågor samt Köping Egby hembygdsförening 10 000 
kronor – naturstig/tipspromenad Egby ängar, guidad byvandring Hässleby, filmvis-
ning Sven Ekbergs film om fisket på Öland. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-06-09 § 24 föreslår kommunstyrel-
sen att bevilja föreningen Löttorps vävstuga 30 000 kronor i verksamhetsbidrag för 
år 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-06-09 § 24 

Ansökan om extra föreningsbidrag Löttorps vävstuga, 2022-03-07. 
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Komplettering Löttorps vävstuga 2022, 2022-06-01. 

Löttorps vävstuga komplettering ekonomisk redogörelse, 2022-06-30. 

Bedömning 
Kommunstyrelsen bedömer att föreningen Löttorps vävstuga behöver ett verksam-
hetsbidrag på 30 000 kronor. Utskottet föreslår kommunstyrelsen bevilja föreningen 
Löttorps vävstuga 30 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2022 och ta med fort-
satt behov av bidrag i budgetdiskussionerna.  

Föreningen Öland Chamber Players har erhållit förlustgaranti för sitt arrangemang, 
dessutom inkom ansökan för sent.  

Föreningen Ölands Allmogedansare har erhållit verksamhetsbidrag.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S) och Er-
ik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott förslag 
till beslut. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Föreningarna  
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 98 Dnr 2021/125 210 KS 
 
Planprioritering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna förslag till planprioritering augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet 
för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådas med 
miljö- och byggnadsnämnden.   

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. För-
slag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner be-
döms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund.  

 I linje med översiktsplan, fördjupad översiktsplan, kommunens vision och 
andra viktiga styrdokument.   

 Bedömd samhällsnytta.  
 Genomförbarhet/förutsättningar/omfattning 
 Tidpunkt för när planuppdrag givits.  

Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan på-
går och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande 
prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet. 

Sedan planprioriteringen beslutades i december 2021 har ett nytt positivt planbe-
sked beslutats på Norrböda 6:5. Detaljplan Stenninge 2:10 har prioriterats upp och 
flyttats till pågående detaljplaner. Två nya detaljplaner har tillkommit på listan över 
prioriterade ännu ej uppstartade planer, Törnrosen 8:1, 9:1 och 2:1 samt Gullvivan 
8. Inga detaljplaner har prioriterats ned. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18. 

Planprioritering augusti 2022.  

Bedömning 
Arbetet med detaljplaner sker fortlöpande och när en detaljplan färdigställs krävs 
att ytterligare planer är prioriterade utifrån beslutade prioriteringsgrunder. En beslu-
tad planprioritering bedöms skapa en ökad tydlighet och transparens mellan kom-
munledningsförvaltningen och politiker i arbetet med detaljplaner. 

7



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-08-23 98   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Detaljplan Stenninge 2:10 är ett betydelsefullt projekt beläget centralt i en av kom-
munens större och mest välkända orter. Projektets genomförbarhet, omfattning och 
förutsättningar utgör skäl för ökad prioritet.  

Törnrosen och Gullvivan bedöms ha hög samhällsnytta då de kan tillföra högt efter-
traktad verksamhetsyta samt bostäder i kommunens centralort.  

Konsekvensanalys 
En tidigarelagd utveckling av den brandhärjade f.d. ICA-tomten i centrala Sandvik 
möjliggörs. 

Förutsättningarna för att möjliggöra nya ytor för verksamheter och bostäder inom 
centrala Borgholm ökar. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S), Tomas Zander (C), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar 
att planprioriteringen godkänns. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 99 Dnr 2022/117 003 KS 
 
Översyn av arvodes- och ersättningsreglementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  bifalla kommunstyrelsens förslag från 2022-06-28 § 92. 

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

Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 92 lämnade förslag till kommunfullmäktige om 
ändringar i kommunens bestämmelser för arvoden och ersättningar. 

Kommunfullmäktige 2022-08-15 beslutade att återremittera (minoritetsåterremiss) 
ärendet för bättre beredning, där man framförallt tittar på hur man kan skapa bättre 
förutsättningar för oppositionens politiker att delta i det demokratiska arbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18. 

Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 92. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 134. 

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. 

Förslag till Arvodes och ersättningsreglemente till förtroendevalda. 

Bedömning 
Förvaltningen gör ingen uppskattning av vilka ändringar av ersättnings- och arvo-
desbestämmelserna som skulle skapa bättre förutsättningar för oppositionens poli-
tiker att delta i det demokratiska arbetet.  

I arbetsgruppens arbete framkom, av de olika partiernas representanter, olika åsik-
ter om vad som vore en skälig ersättning för det politiska engagemang som Borg-
holms politiker visar och den tid det tar att vara engagerad. 

I förslaget som lämnats av kommunstyrelsen finns en höjning av nämndsordföran-
des och kommunstyrelsens arvoden till 40 %. Denna höjning kommer med reduk-
tioner av vissa andra ersättningar. Detta innebär att höjningen i vissa fall kan inne-
bära en effektiv ersättningsminskning och i vissa fall en ersättningshöjning, bland 
annat beroende på nivå på begärd ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta om-
fattar alltså det som brukar kallas oppositionsrådet. Eftersom arvodet för kommun-
styrelsens ordförande föreslås höjas och oppositionsrådets arvode är kopplat till 
det så är chansen stor att oppositionsrådet får en högre ersättning än under inne-
varande mandatperiod.  

När det kommer till övriga årsarvoderade poster som i Borgholms kommun vanligt-
vis innehavs av politiker tillhörande oppositionen, det vill säga andre vice ordföran-
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deposterna i fullmäktige och nämnderna, så har de i förslaget höjts med fem re-
spektive tre procentenheter (i fullmäktige från noll till fem procent och i nämnderna 
från två till fem procent). Detta är samma som för förste vice ordförande. Vad som 
ingår i rollen som vice ordförande, utöver att överta rollen som ordförande i de fall 
hen inte kan tjänstgöra, är inte formaliserat av reglementet.  

I arbetsgruppens förslag till ändringar har man lutat sig på underlag som visat hur 
kommunerna i Kalmar län och de så kallade C9 kommunerna arvoderat sina för-
troendevalda ordföranden och vice ordföranden. Hur det såg/ser ut i de andra 
kommuner som ingår i ovanstående kategorier syns i tabellerna nedan. Beslut om 
att ändra dessa kan ha gjorts sedan arbetsgruppen kollade på kommunernas be-
stämmelser då fler kommuner valet att göra en översyn av deras bestämmelser in-
för kommande mandatperiod. 

Tabell 1. C9-kommuner 
Kommun KSO KSAU KFO UNO SNO MBNO 

Båstad 85 % av 
RL 

25 % av KSO 10 % av 
KSO 

20 % av KSO 20 % av 
KSO 

15 % av KSO 

Sotenäs 84 % av 
RL 

20/70 % av 
KSO 

8 % av 
KSO 

30 % av KSO 30 % av 
KSO 

30/15 % av 
KSO 

Strömstad 90 % av 
RL 

50% av KSO 12 % av 
KSO 

50 % av KSO 50 % av 
KSO 

50 % av KSO 

Eda 85 % av 
RL 

20% av RL 29 % av RL 57 % av RL 57 % av 
RL 

57 % av RL 

Malung-Sä-
len 

90 % av 
RL 

20/50 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

40 % av KSO 50 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Leksand - - - - - - 

Rättvik 80 % av 
RL 

16/20 % av RL 10 % av RL 45 % av RL 45 % av 
RL 

13 % av RL 

Orsa* 80 % av  8/14 % av 
PBB 

8 % av PBB 16 % av PBB 20 % av 
PBB 

10 % av PBB 

Älvdalen* 70 % av 
RL 

10/3 % av 
KSO 

15 % av 
KSO 

15 % av KSO 15 % av 
KSO 

15 % av KSO 

Åre 90 % av 
RL 

180/80 % av 
KSO att förde-
la 

20 % att 
fördela 

60/20 % av 
KSO att förde-
la 

50/20 % 
av KSO 
att fördela 

50/20 % av 
KSO att förde-
la 

Härjedalen  13,5 PBB 50/50 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

40 % av KSO 50 % av 
KSO 

40 % av KSO 

Storuman 80 % av 
RL 

48 % av RL 2,4 % av 
RL 

32 % av RL 40 % av 
RL 

5,61 % av RL 

Arjeplog* 100 % av 
IBB 

68 % av IBB 50 % av 
IBB 

- - 80 % av IBB 

Tanum - - - - - - 
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Tabellen beskriver arvodena för ordförandena för kommunstyrelsen, kommunfull-
mäktige, utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden (el-
ler motsvarande nämnder/utskott). Arvodet för kommunstyrelsens arbetsutskott be-
skrivs också.  
RL=riksdagsledamots arvode 
KSO=kommunstyrelsens ordförande/kommunstyrelsens ordförares arvode 
PBB=prisbasbelopp 
IBB=inkomstbasbelopp 
 

Tabell 2. Kommuner i Kalmar län 

Kommun KSO KSAU KFO UNO SNO MBNO 

Borgholm 75 % av 
RL 

25/30 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

20 % av KSO 30 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Emmaboda 83,5 % av 
RL 

9,5/23 % av 
KSO 

3,3 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

5,6 % av KSO 

Hultsfred 78 % av 
RL 

10/51% av 
KSO 

4,5 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

Högsby* 75 % av 
RL 

40 % av KSO 6 % av 
KSO 

20 % av KSO 20 % av 
KSO 

5 % av KSO 

Kalmar 95 % av 
RL 

85/95 % av 
KSO 

13,4 % av 
KSO 

44,7 % av 
KSO 

44,7 % av 
KSO 

44,7 % av 
KSO 

Mönsterås 90 % av 
RL 

40/15 % av 
KSO 

4 % av 
KSO 

20 % av KSO 22 % av 
KSO 

12 % av KSO 

Mörbylånga 90 % av 
RL 

75/75 % av 
KSO 

30 % av 
KSO 

20 % av KSO 20 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Nybro 90 % av  80/10 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

30 % av KSO 30 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Oskars-
hamn 

95 % av 
RL 

85/80 (20) % 
av RL 

12 % av RL 80 % av RL 80 % av 
RL 

30 % av RL 

Torsås 80 % av 
RL 

6/6 % av KSO  4 % av 
KSO 

13 % av KSO  15 % av 
KSO  

9 % av KSO  

Vimmerby  90 % av 
RL 

80/50 % av 
KSO 

20 % av 
KSO 

40 % av KSO 40 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Västervik 100 % av 
RL 

70/70 % av RL 25 % av RL 40 % av RL 40 % av 
RL 

20 % av RL 

Tabellen beskriver arvodena för ordförandena för kommunstyrelsen, kommunfull-
mäktige, utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden (el-
ler motsvarande nämnder/utskott). Arvodet för kommunstyrelsens arbetsutskott be-
skrivs också.  
RL=riksdagsledamots arvode 
KSO=kommunstyrelsens ordförande/kommunstyrelsens ordförares arvode 
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Konsekvensanalys 
I kommunstyrelsens förslag till ändringar av arvodes och ersättningsbestämmelser-
na (med utgångspunkt för arbetsgruppens förslag) föreslås kommunstyrelsens ord-
förande få 80 % riksdagsledamots arvode. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommun-
styrelsens 2022-06-28 § 92 förslag till beslut. 

Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Annette Hemlin 
(FÖL) yrkar att ändra tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag 2022-06-28 § 92 
så att den lyder som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande, i kommunstyrel-
sen, tillika oppositionsråd, ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens ordförandes års-
arvode. 

Erik Arvidsson (SD) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar att ändra 14:e att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag 2022-06-28 § 92 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. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Marcel van Luijns med fle-
ras ändringsyrkande att ändra kommunstyrelsens förslags tredje att-sats så att den 
lyder som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska ut-
göra 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; Erik Arvidssons med fleras 
ändringsyrkande att ändra kommunstyrelsens arbetsutskotts förslags 14:e att-sat-
sen så att den lyder som följande att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för 
tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,75 % av kommunstyrelsens ordföran-
des månadsarvode samt; Sara Kånåhols med fleras yrkande att bifalla kommunsty-
relsens 2022-06-28 § 92 förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation 
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 100 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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