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§ 147 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Avstämning med socialnämnden angående LSS-verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande och socialförvaltningen har bjudits till kommunstyrel-
sens arbetsutskott för att diskutera de Lex Sarah-anmälningar som lämnats angå-
ende delar av Borgholms kommuns LSS-verksamhet. 

Mötet är en del av kommunstyrelsens tillsynsansvar. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen informerar om de Lex Sarah-anmälningar som kommunen har lämnat 
under året. De lämnade Lex Sarah-anmaningarna gäller delar av kommunens LSS-
verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) håller på med en nationell till-
syn. Efter genomförda inspektioner och av de utredningar som lämnats till IVO an-
ses kommunen ha tagit sitt utredningsuppdrag på ett tillfredsställande sätt. Anmäl-
ningarna anses dock som av den typen som har kunnat inkluderas i den nationella 
tillsynen. 

Socialförvaltningen arbetar med utredningen av den senaste anmälan. På dagens 
möte presenteras resultaten från de färdiga utredningarna. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 148 Dnr 2022/134 060 KS 
 
Förslag till Egenandelsprogram i Kommunassurans 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, 

för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 

att  välja Ilko Corkovic som ombud till Kommunassurans extra bolagsstämma 
2022-11-16. 

att  uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstäm-
ma i Kommunassurans den 2022-11-16 rösta för förslaget. 

att  godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och att uppdra åt utsett 
ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kom-
munassurans den 2022-11-16 rösta för förslaget. 

att  godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

att  uppdra åt kommunens firmatecknare Ilko Corkovic och Jens Odevall att den 
2022-11-16 ingå aktieägaravtalet för Borgholms kommuns räkning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Borgholms kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexpone-
ringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska för-
djupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkrings-
bolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommu-
nens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av 
självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäk-
ringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamver-
kan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar 
för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och 
att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats in-
ternt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till Egenan-
delsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 
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konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Borg-
holms kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 2022-07-
13 samt för den som önskar djupare förståelse före hela skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirek-
tiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 2022-11-16 samt att 
ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  

Kommunen kommer att den 2022-10-06 motta kallelse till den extra bolagsstäm-
man. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 no-
vember 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förut-
sättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det 
nya aktieägaravtalet.la skrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelsen Riskhantering i Borgholms kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022, 2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans, 
2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer, 2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunas-
surans, 2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunas-
surans i version med markering av ändringar samt med kommentarer, 2022-07-16. 

Konsekvensanalys 
Förslaget till beslut nedan innebär inte att Borgholms kommun tar ställning till om 
kommunen ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för 
kommunerna att delta. Beslutet om Borgholms kommuns deltagande och i så fall till 
vilken nivå kan fattas efter den extra bolagsstämman. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ägarombud 
Kommunens firmatecknare 
Kommunassurans Syd Försäkring AB, info@ksfab.se 
______________
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§ 149 Dnr 2022/149 805 KS 
 
Ansökan om bidrag om 15 000 kronor för Ölands idrottsgala 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bevilja bidrag om 15 000 kronor till Ölands idrottsgala.  

Beslutet belastar kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300) och 
ska betalas ut via fakturering. Bidraget ska betalas ut till juridisk person. 

Ärendebeskrivning 
Ölands bank, Ölands idrottskrets och Ölandsbladet har, via två personer, lämnat in 
en ansökan till Borgholms kommun en ansökan till Mörbylånga kommun om 15 000 
kronor vardera för att finansiera arrangerandet av Ölands idrottsgala. Syftet med 
ansökan är att kunna sänka biljettpriserna så att galan kan bli mer tillgänglig. 

Parterna meddelar att de ansträngt sig för att sänka kostnaderna för att arrangera 
galan, i syfte att sänka biljettpriserna, men utan att lyckas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-09-13. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att bidragets syfte är av allmännyttig karak-
tär och att det därför kan beviljas. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för kännedom 
Mörbylånga kommun för kännedom 
______________

6



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-19 150   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 150 Dnr 2022/140 311 KS 
 
Asfaltering av gång- och cykelväg Sandgatan och Folkparksgatan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd föreslår kommunsty-
relsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta tilläggsbudget om 1 930 000 kronor 2022 för asfaltering. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen besluta 

att  asfaltera del av gång- och cykelväg på Sandgatan i Borgholm 2022, förutsatt 
att kommunfullmäktige antar tilläggsbudget. 

att  asfaltera del av Folkparksvägen i Borgholm 2022, förutsatt att kommunfull-
mäktige antar tilläggsbudget. 

Ärendebeskrivning 
Budget 2022 för asfaltering av gator är fulltecknad i enlighet med planeringspro-
grammet ROSY. I samband med besiktning av gator har två akuta områden upp-
kommit. GC-fält på del av Sandgatan och gata samt trottoar på Folkparksvägen är i 
väldigt dåligt skick och inför vintern behövs åtgärdas. 

Budgetpris för att åtgärda upptäckta problem har inhämtats från kommunens ra-
mavtalsentreprenör Skanska. Priset för att åtgärda problemen på Sandgatan är 
1 026 774 kronor och priset för att åtgärda problemen på Folkparksgatan, inklusive 
trottoar, är 901 750 kronor. 

Beslutsunderlag 
Offerter och karta med markerade insatser. 

Konsekvensanalys 
Att inte utföra arbetena innan vintern innebär att risken är stor att skador förvärras 
och att insatsen fördyras samt att delar av gång- och cykelväg och väg måste spär-
ras av. 

Insatsen kräver en utökning av budgeten 2022 för asfaltering med 1 928 524 kro-
nor vilket skulle belasta kommunens resultat. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska avdelnignen 
______________
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