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§ 127  

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Marcel van Luijn att justera protokollet. 

att välja Sara Kånåhols som ersättare till att justera protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 21 ska protokollet justeras av ordförande och en 
ledamot. Kommunstyrelsen har att välja ledamot att justera protokollet. 
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§ 128 Diarienummer 2022/11 002 KS 

Information från verksamheten, verkställighet samt 
redovisning av delegationsbeslut 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande redogör för det löpande arbetet med vissa större projekt samt 
vissa aktuella händelser inom kommunens förvaltningar. Av informationen framgår bland 
annat en redogörelse av följande projekt och händelser: 

• Byggnadsprojektet Gärdslösa förskola;  
• Byggnadsprojektet nya Åkerboskolan; samt  
• Byggnadsprojektet Polisgaraget, Ekbacka.  
• Socialnämnden har beslutat att LSS-boendet i Ranstad ska avvecklas och de boende ska 

flyttas. 
• Borgholm Energis upphandling för andra etappen vatten- och avloppsledningen 

Borgholm-Kårehamns pågår. 
• Kommunen har för tillfället flera rekryteringsprocesser igång, bland annat håller 

kommunledningsförvaltningen på att rekryterar en ny miljö- och byggchef samt en 
kommunsekreterare. 
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§ 129 Diarienummer 2022/180 KS 

Fastställande och revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning i personalärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delegationsordning i personalärenden med föreslagna revideringar. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen ska fastställas av kommunstyrelsen efter val av ny styrelse. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag på revideringar som är menade att 
harmonisera de olika nämndernas delegationsordningar när det kommer till deras struktur, 
design och ordning för att göra dem enklare att förstå och överblicka. Detta reflekteras i det 
förslag som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 194 föreslår kommunstyrelsen att fastställa 
delegationsordning i personalärenden med föreslagna revideringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 194. 

Tjänsteskrivelsen, 2022-11-10. 

Förslag Kommunstyrelsens delegationsordning i personalärenden, 2022-11-10. 

Bedömning 
Det förändringar som föreslås reflekterar de syften som förvaltningen försökt uppnå, enligt 
det som framgår av ärendebeskrivningen. 

Konsekvensanalys 
Den reviderade delegationsordningen gör dokumentet med jämförbart med de andra 
delegationsordningarna. 

Beslutet skickas till 
• Delegater
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§ 130 Diarienummer 2022/179 KS 

Fastställande och revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delegationsordningen med föreslagna revideringar.   

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen ska fastställas av kommunstyrelsen efter val av ny styrelse. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag på revideringar som är menade att bättre 
reflektera kommunens arbetssätt, rollfördelning och som är menat att göra det möjlig att 
snabbare kunna fatta beslut. 

Kommunens förvaltningar har också försökt att harmonisera de olika nämndernas 
delegationsordningar när det kommer till deras struktur, design och ordning för att göra dem 
enklare att förstå och överblicka. Detta reflekteras i det förslag som lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 195 föreslår kommunstyrelsen att fastställa 
delegationsordningen med föreslagna revideringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 195. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Förslag Kommunstyrelsens delegationsordning, 2022-11-10. 

Bedömning 
Det förändringar som föreslås reflekterar de syften som förvaltningen försökt uppnå, enligt 
det som framgår av ärendebeskrivningen.  

Konsekvensanalys 
Den reviderade delegationsordningen gör dokumentet med jämförbart med de andra 
delegationsordningarna, fördelar delegationen på tjänstepersoner som arbetar närmare de 
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ärendet där beslutanderätten delegerats samt kommer göra ärendegången i vissa ärenden 
kortare. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Delegater 
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§ 131 Diarienummer 2022/166 003 KS 

Revidering, fastställande och upphävande av 
arbetsordningar och reglementen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta föreslagna ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning. 

att  anta Reglemente med allmänna bestämmelser för nämnder. 

att anta Reglemente för valnämnden. 

att  anta föreslagna revideringar av socialnämndens, miljö- och byggnadsnämndens, 
utbildningsnämndens, krisledningsnämndens och revisorernas reglementen. 

att upphäva Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, Reglemente 
för kommunala handikapprådet, Reglemente för kommunala pensionärsrådet samt 
Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedning. 

att  uppmana kommunstyrelsen att upprätta instruktioner för kommunens rådgivande 
organ. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska i samband med en ny mandatperiod fastställa kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt styrelsens, nämndernas och beredningarnas reglementen. Som en del i 
detta arbete har en arbetsgrupp utsedd av kommunfullmäktige och dess ordförande 
föreslagit kommunfullmäktige vissa justeringar av den politiska organisationen, vilket ska 
behandlas av fullmäktige i november. Därför föreslås en del justeringar av de styrande 
dokumenten enligt nedan. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås att ålderspresidenten byts ut till den först 
invalde ledamoten för mandaperioden samt regler om hur den allmänpolitiska debatten ska 
ske. 

I revisorernas reglemente har antalet revisorer justerats analogt med fullmäktiges beslut, den 
17 oktober 2022, då fem (5) revisorer valdes. 
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I kommunstyrelsens reglemente finns regler om det föreslagna tekniska utskottet och 
ansvaret för gymnasiefrågor utgår då detta förs över till utbildningsnämnden och ingår 
således i deras reglemente.  

Dessutom har förvaltningen tagit fram två förslag till nya reglementen. Ett av reglementena är 
ett förslag till reglemente för valnämnden. Ett sådant har inte tidigare funnits i kommunen. 
Avsaknaden av reglemente har diskuterats på valnämndens sammanträden under året. Det 
andra är ett reglemente tänkt att fungera för alla nämnder utom kommunstyrelsen. Syftet har 
varit att ge kommunfullmäktige möjligheten att harmonisera nämndernas reglementen och 
arbetssätt. 

Kommunledningsförvaltningen har även gjort en översyn av reglementena och föreslagit 
justeringar som anses överensstämma med kommunfullmäktiges och nämndernas faktiska 
arbete under föregående mandatperiod samt sett över språkbruket.  

Kommunledningsförvaltningen har också identifierat vissa styrdokument som inaktuella eller 
överflödiga utefter kommunens faktiska arbetssätt eller kommande beslut att justera den 
politiska organisationen. Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen 
överväger föreslå kommunfullmäktige upphäva dessa. 

Arbetet med att ta fram förslaget till beslut har utgått från kommunens tidigare ar-
betsordningar och reglementen, kommunallagen samt andra kommuners reglemente med 
allmänna bestämmelser för nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 196. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Förslag till Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Förslag till Reglemente med allmänna bestämmelser för nämnder. 

Förslag till Valnämndens reglemente. 

Förslag till Socialnämndens reglemente. 

Förslag till Miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

Förslag till Utbildningsnämndens reglemente. 

Förslag till Krisledningsnämndens reglemente. 

Förslag till Revisorernas reglemente. 
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Bedömning 
Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, Reglemente för kommunala 
handikapprådet och Reglemente för kommunala pensionärsrådet föreslås upphävas i 
huvudsak eftersom formerna arbetsordning och reglemente inte stämmer överens med hur 
kommunen i övrigt reglerar utskott och råd.  

Kommunen har formen instruktion för råd. Råd är menade att hjälpa nämnderna i sina 
verksamheter, ofta genom att få in perspektiv från särskilda intressen och grupper samt ha 
en naturlig referensgrupp när särskilda förslag som berör gruppen/intresset bereds. Eftersom 
råden är menade att fungera som verktyg för att hjälpa nämnderna i sin verksamhet och 
beredning så ligger råden under den nämnd som beslutat att rådet ska finnas och som är 
rådets huvudsakliga kontakt. Därför ska rådets instruktioner antas av den nämnden. 
Föreslaget är inte framlagt för att upphäva något råd som idag är aktivt. 

Handikapprådet har under en längre tid varit inaktivt. Om kommunen skulle 
inrätta/aktualisera det igen så bör det antas nya instruktioner i samband med detta, för att få 
ett så aktuellt och relevant dokument som möjligt. 

Kommunens bestämmelser som rör utskott fastställs i den aktuella nämndens reglemente. 
Att ha en arbetsordning för en särskild nämnd har ingen särskild funktion, utan skapar bara 
fler dokument som förtroendevalda och tjänstepersoner måste förhålla sig till. 

Resterande justeringar, revideringar och ändringar anses uppfylla det som avses enligt 
ärendebeskrivningen. 

Konsekvensanalys 
Förslaget att kommunfullmäktige inte kommer ha en miljö- och hållbarhetsberedning under 
sig från och med årsskiftet. Beslutet innebär inte att frågor som miljö- och 
hållbarhetsberedningen arbetat med inte kommer beredas. Kommunstyrelsen har redan idag 
ansvar för övergripande miljö- och hållbarhetsfrågor och samtliga nämnder har 
kommunfullmäktigemål som är grundade i Agenda 2030:s globala mål. 

I dagsläget finns det inte administrativa tjänstefunktioner som självklart kan bistå ett tekniskt 
utskott. Behovet av nämndsadministration var i arbetsgruppens förslag bedömt till mellan 
0,25 och 0,67 heltidstjänster. Det faktiska behovet kommer till stor del påverkas av antalet 
sammanträden och ärenden som utskottet kommer att bereda. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C) yrkar att förslaget till kommunstyrelsens reglemente revideras på 
följande sätt:  

att punkten energiplanering samt energihushållning under paragraf tre (§ 3) ersätts med 
texten energi- och klimatpolitiken samt hållbarhetsfrågor; och att en extra punkt läggs till 
under samma paragraf med texten vattenfrågor och särskilt våtmarker, grundvatten, 
vattendrag, sjöar och kusthav.  
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Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Staffan Larssons förslag till revidering. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Staffan Larssons 
förslag till revidering. 

Beslutet skickas till 
• Nämnderna för kännedom 
• Kommunfullmäktige 
• Ekonomiavdelningen 
• HR-avdelningen 
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§ 125 Diarienummer 2022/177 002 KS 

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare 2022-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga följande personer att, med två i förening, på kommunens vägnar 
underteckna i vederbörlig ordning beslutade avtal, överenskommelser, skuld-, 
borgens- och ansvarsförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev, 
pantförskrivnings- och dödningsmedgivande, inteckningsåtgärder, underteckna 
ansökningar om betalningsföreläggande och lagsökning, samt att i övrigt teckna 
kommunens firma: 

• Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic med kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Staffan Larsson som ersättare. 

• Kommunchef Jens Odevall med ekonomichef Linda Kjellin som ersättare. 

att  paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ersätter tidigare kommunstyrelsebeslut 2018-10-30 § 184. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om firmatecknare ska tas vid kommunstyrelsens första sammanträde för 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 192. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
 Förvaltningssekreteraren, kommunledningsförvaltningen 
 Socialförvaltningen 
 Utbildningsförvaltningen 
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§ 126 Diarienummer 2022/178 002 KS 

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och 
plusgiro 2022-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att från och med 2022-10-31 bemyndiga följande personer att, med två i förening, för 
Borgholms kommuns räkning utkvittera bankmedel, fondmedel och på plusgiro 
innestående medel: 

• Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic med kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Staffan Larsson som ersättare,  

• Kommunchef Jens Odevall, 
• Ekonomichef Linda Kjellin,  
• Budgetstrateg Linda Andreen 
• Controller Mattias Sundman 
• Ekonomihandläggare Berit Johansson med ekonomihandläggare Viola Ottoson 

som ersättare. 

att  delegera till ekonomichefen att utse behörighet att teckna bankmedel, fondmedel 
 och plusgiro vid förändringar med anledning av ledigheter inom 
ekonomiavdelningen. 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 § 185.  

Ärendebeskrivning 
Vid varje ny mandatperiod ska beslut fattas om tecknande av bankmedel, fondmedel och 
plusgiro. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 191. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Beslutet skickas till 
• Ekonomiavdelningen
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§ 132 Diarienummer 2022/176 002 KS 

Fastställande av attestanter för kommunstyrelsen 2023-
2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslagna mottagnings- och beslutsattestanter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

att  delegera till ekonomichefen att vid personalförändringar godkänna revidering av 
attestlistan. 

Ärendebeskrivning 
Vid varje mandatperiods början ska kommunstyrelsen godkänna upprättad attestlista för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunen har sedan 2014 använt sig av 
dubbelattest med både mottagningsattest och beslutsattest.  

Vid personalförändringar har ekonomichefen haft delegation att godkänna revidering av 
attestlistan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-1-15 § 193 föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
föreslagna mottagnings- och beslutsattestanter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde; samt att delegera till ekonomichefen att vid personalförändringar 
godkänna revidering av attestlistan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-1-15 § 193. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Attestlista för kommunstyrelsen, 2022-11-10. 

Beslutet skickas till 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 133 Diarienummer 2022/95 041 KS 

Taxor 2023  Vatten och avlopp samt Återvinning och avfall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  anta förslag till vatten- och avloppstaxa 2023 samt avfallstaxa för kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt ansvar 2023 som del av kommunstyrelsens taxor. 

att antagna taxor börjar gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energis styrelse har överlämnat till kommunstyrelsen förslag till taxa för allmänna 
vatten- och avloppstjänster 2023 samt avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar 2023.  

Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster  
Enligt förslag har taxan korrigerats med följande: 

• Brukningsavgifter har räknats upp med 8% (§§ 14-15). 
• Höjning av övriga tjänster (§ 18). 

Förslaget innebär följande påverkan: 

• Vatten och spillvatten - En villa med permanent boende med en årsförbrukning av 150 
kubikmeter, får en kostnadsökning av 747 kronor per år. 

• Vatten och spillvatten - Ett fritidshus med en årsförbrukning av 80 kubikmeter, får en 
kostnadsökning av 585 kronor per år. 

• Vatten - En villa med permanent boende med en årsförbrukning av 150 kubikmeter, får en 
kostnadsökning av 405 kronor per år. 

• Vatten - Ett fritidshus med en årsförbrukning av 80 kubikmeter, får en kostnadsökning av 
316 kronor per år. 

• Vatten spillvatten dagvatten - Flerbostadshus med 30 lägenheter och årsförbrukning 3000 
kubikmeter får en kostnadsökning av 11 138 kronor per år. 

Avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar 
Avfallstaxans funktion är att finansiera verksamheten Återvinning och avfall samt utgöra 
styrmedel för att nå uppsatta mål. Enligt Borgholm Energis styrelsebeslut med diarienummer 
2021/50 § 71 ska Verksamheten Återvinning och avfall ska ha som inriktning att intäktsnivån 
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från avfallstaxan för 2023 höjs med cirka 7%. Det innebär att de ökade kostnaderna 2023 
kommer att täckas till hälften.  

Förslag till avfallstaxa 2023 beräknas ge en totalintäkt på cirka 28,48 miljoner kronor 
exklusive moms, med en intäktsökning av 7 % (cirka 1,86 miljoner kronor exklusive moms) 
jämfört med beslutad budget 2022. Anledningen till den stora skillnaden mellan 2022 och 
2023 är att verksamheten ser indexhöjningar på mellan 8–21 % i de stora entreprenaderna. 
Verksamheten har inte gjort några stora förändringar i driftbudgeten till 2023, vissa poster 
har sänkts för att minska påverkan av de kraftiga indexhöjningarna, ex konsultkostnader och 
information. Om avfallstaxan skulle höjas med 13 % för att uppnå full kostnadstäckning 2023 
så kan taxan behöva sänkas nästkommande år beroende på hur inflationen utvecklas. 
Inriktningen är avfallstaxan inte ska fluktuera över tid. Därmed bedöms att en höjning med 
cirka 7 % till 2023 är rimlig och ny bedömning får göras om det finns behov av en 
motsvarande höjning till 2024.  

Verksamheten ska gå plus minus noll enligt självkostnadsprincipen. Det är vedertaget inom 
branschen att både under- och överskott regleras mot noll under en treårsperiod.  

I förslaget höjs endast de fasta avgifterna till 2023. Syftet är att behålla miljöstyrningen och 
att spegla den kostnadsfördelning mellan fasta och rörliga kostnader som verksamheten har.  

Förslaget innebär följande påverkan på de största kundgrupperna: 

• En villa med året runt hämtning får en kostnadsökning på 129 kronor per år.  
• Ett fritidshus med hämtning mellan vecka 16 och 41 får en kostnadsökning 122 kronor per 

år.  
• Ett hushåll med en trekammarbrunn får en kostnadsökning på 62 kronor per år.  
• En verksamhet med en container på 8 kubikmeter med hämtning mellan vecka 16 och 41 

får en kostnadsökning på 143 kronor per år.  

Från och med 2023-01-01 ansvarar kommunerna för insamling av bygg- och rivningsavfall 
som uppstått i icke yrkesmässig verksamhet. Därför har avgifter för detta införts i 
taxeförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 173 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag till vatten- och avloppstaxa 2023 samt avfallstaxa för 
kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar 2023 som del av kommunstyrelsens 
taxor, samt; att antagna taxor börjar gälla från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 173. 

Borgholm Energis styrelsen 2022-10-26 § 67. 

Borgholm Energis styrelsen 2022-10-26 § 68. 
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Förslag Taxor 2023 - vatten- och avloppstaxa samt avfallstaxa för kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt ansvar som del av kommunstyrelsens taxor, 2022-10-28. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Ekonomiavdelningen 
• Kommunikatörerna 
• Borgholm Energi 
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§ 134 Diarienummer 2022/185 107 KS 

Kapitalisering av Borgholmshem AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att  uppdra kommunstyrelsen att överföra 10 000 000 kronor i aktieägartillskott till 
Borgholmshem AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för 
Borgholmshem AB. 

Ärendebeskrivning 
Borgholmshem AB bildades 2021-10-20. Bolaget är tomt idag och är i behov av kapital för att 
kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi. 
Frågan har ställts till KPMG om att utreda: 

• vad ett aktieägartillskott kan utgöras av, 
• om kommunen kan tillföra aktieägartillskott; samt 
• vilka möjligheter det finns att överföra kapital/fastigheter via en nyemission. 

Anledningen till att det behöver utredas är att Borgholmshem ska bedrivas på kommersiella 
grunder. Bifogat finns det utkast som KPMG tagit fram. Utifrån detta underlag finns tre 
alternativ. 

A. Att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att se att det är tillåtet att göra 
ett aktieägartillskott. 

B. Att tillskottet behandlas som skattepliktigt driftbidrag  
C. Att göra ett aktieägartillskott och när deklarationen görs för året göra ett öppet yttrande om 

varför det bör anses vara ett aktieägartillskott och inte ett driftbidrag. 

KPMG har också utrett om det går att göra fastighetsöverlåtelser istället för eller som 
komplement till likvida medel. Bedömningen är att det ska hanteras på samma sätt som att 
det är likvida medel och att fastigheten ska föras över till marknadsvärde. Finns ingen 
värdering behöver den göras innan affären kan göras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 198 förslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige att uppdra kommunstyrelsen att överföra 10 000 000 kronor i 
aktieägartillskott till Borgholmshem AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i 
deklarationen för Borgholmshem AB. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 198. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-11. 

DRAFT Kapitalisering av Borgholmshem AB_nov2022.pdf. 

Bedömning 
Det valda alternativet kostar minst och ger mest nytta för Borgholmshem om Skatteverket 
går på vår bedömning i deklarationen. Alternativet kräver hjälp av skattekonsulter. 

Konsekvensanalys 
Beslutet kommer belasta Borgholms kommuns likviditet och resultat. 

+  Bedömningen kan bli att det är aktieägartillskott vilket gynnar Borgholmshem bäst 

-   I deklarationen ska ett öppet yrkande skrivas om varför ägaren anser att det är ett 
aktieägartillskott. Till det kommer hjälp behövas av skattekonsulter.  

-  Skatteverket kan ändå göra en annan bedömning i deklarationen vilket kan leda till 20,6% 
skatt. Eftersom ett öppet yrkande skrivits kommer det sannolikt inte att bli några extra 
kostnader från Skatteverket. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Ekonomiavdelningen 
• Verkställande direktör Borgholmshem AB 
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§ 135 Diarienummer 2022/171 049 KS 

Omprioritering av 2022 års investeringsbudget för 
utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  omprioritera från projekt 1200 i investeringsredovisningen med 1 100 000 kronor för 
år 2022 till nytt projekt i investeringsredovisningen för laddstolpar. 

att  omprioritera från projekt 1500 i investeringsredovisningen med 400 000 kronor för år 
2022 till nytt projekt i investeringsredovisningen för laddstolpar. 

att tekniska avdelningen får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har tidigare investerat i ett antal publika laddstolpar. De senaste två 
årens ökning av laddbara fordon visar på att Borgholms kommuns laddinfrastruktur får anses 
som otillräcklig och tekniska avdelningen (fastighetsenheten) har därmed bedömt att en 
större satsning är befogad. I dagsläget erbjuds subventionering upp till 70 % från 
naturvårdsverket genom klimatklivet, för de fall aktörer installerar laddstolpar för publik 
laddning.  

Klimatklivets kriterier passar väl in Borgholms kommuns miljöstrategi för att utveckla 
kommunen till att blir en attraktiv och välkomnande kommun i ett fossilfritt och modernt 
samhälle. Enligt statistik från Mobility Sweden är andel elbilar större än både bensin och 
dieselbilar i september 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 172 föreslår kommunstyrelsen besluta 
omprioritera från projekt 1200 i investeringsredovisningen med 1 100 000 kronor för år 2022 
till nytt projekt i investeringsredovisningen för laddstolpar; att omprioritera från projekt 1500 i 
investeringsredovisningen med 400 000 kronor för år 2022 till nytt projekt i 
investeringsredovisningen för laddstolpar, samt; att tekniska avdelningen får täckning för de 
ökade avskrivningskostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 172. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-03. 
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Bilaga 1 - Platser i kommunen, 2022-11-03. 

Bedömning 
Efter noggrann intern analys från flera parter i kommunen har kommunen kunnat fastställa 
behovet. Åtgärden följer kommunens beslutade miljöstrategiska riktlinjer som kommunen 
förbundit sig i agenda 2030. Analysen visar på att satsning på destinationsladdare passar in i 
de långsiktiga satsningar på de destinationer som hamnar och tätorter utgör. En 
utgångspunkt för placeringen av laddstolparna har varit var befintliga nätstationers finns, 
detta för att undvika onödiga uppsäkringskostnader.  

Borgholms kommun har skickat in en ansökan för totalt 22 stycken laddstolpar (se Bilaga 1) 
och sökt stöd på 70 % för dessa. Vid en beviljad ansökan skulle detta innebär att kommunen 
endast behöver omprioritera 450 000 kronor från investeringsredovisningen. Projekten som 
investeringsmedel prioriteras ifrån anses inte hinna färdigställas under år 2022 och således 
är omprioriteringen inom ram.  

Konsekvensanalys 
Detta förslag medför ingen förändring på de fastställa investeringsramarna för år 2022, utan 
är endast en omprioritering av projekt som inte kommer att hinna färdigställas under år 2022:    

1 100 000 kronor kommer omprioriteras från Hamnverksamhetens projekt 1200, och  

400 000 kronor kommer att omprioriteras från Fastighetsavdelningens projekt 1500. 

Total omprioritering för projektet är 1 500 000 kronor. 

Kommunens möjlighet att uppnå strategiska miljömål enligt agenda 2030 försvåras utan 
beslut att genomföra utbyggnad av laddinfrastruktur.  

Ökning av antalet laddbara fordon i Sverige visar på en kraftig ökning och överstiger idag 
fossila fordon. För att kommunen ska kunna behålla och utveckla sin konkurrenskraft som en 
attraktiv och välkomnande destination, måste satsningar på laddinfrasturkur göras. 
Klimatklivets satsning och möjlighet är samtidigt ett bra läge för kommunen att kunna 
genomföra en större utbyggnad till en låg investeringskostnad.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S), Erik Arvidsson (SD), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M), Sara 
Kånåhols (V) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Ekonomiavdelningen 
• Tekniska avdelningen
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§ 136 Diarienummer 2022/8 042 KS 

Budgetuppföljning, oktober 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter oktober. 

 Resultatet för kommunen är +67,7 miljoner kronor. (Årsprognos +58,9 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +51,1 miljoner kronor. (Årsprognos +46,0 
miljoner kronor) 

 Likvida medel 68,0 miljoner kronor. (Årsprognos 42,4 miljoner kronor)  
 Investeringar 77,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18. 

Uppföljning oktober (Kommun), 2022-11-18. 

Uppföljning oktober (Kommunstyrelse), 2022-11-18. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
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§ 137 Diarienummer 2022/41 043 KS 

Äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  anta tilläggsbudget om 1 103 000 kronor för pedagogiska åtgärder i form 
socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och 
lovskola under hela 2022. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-01-25 att äska om tilläggsbudget avseende 
pedagogiska åtgärder i form av socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, 
pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.  

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 38 beslutade att avvakta beslut om tilläggsbudget 
avseende pedagogiska åtgärder. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-09 att ge utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att revidera tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18 dnr 2022/17 UN gällande äskande 
av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder för att omfatta hela läsåret och täcka nämndens 
prognostiserade underskott. 

Utbildningsförvaltningen har, efter dialog med ekonomiavdelningen, lämnat förslag till 
utbildningsnämnden i november om att revidera sitt äskande till 1 103 000 kronor i 
tilläggsbudget av kommunfullmäktige för pedagogiska åtgärder i form socialpedagogiska 
insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under hela 2022. 

Nämndens beslut har i dagsläget inte justerats, men förvaltningen har meddelat att 
nämnden beslutat enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 38. 

Utbildningsnämnden 2022-01-25 § 9. 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2022-11-22. 
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Bedömning 
En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31 augusti 
görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges 
med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter 
tertialbokslut alternativt delårsbokslut. 

I den reviderade äskandet har förvaltningen tagit hänsyn till ovanstående. 

De pedagogiska åtgärderna har genomförts även under höstterminen och kommer att 
genomföras året ut. På grund av att äskandet för vårterminen inte har behandlats av 
kommunfullmäktige så har motsvarande belopp för höstterminen, i väntan på beslut, inte 
äskats. På utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-09 fördes dialog med 
ekonomiavdelningen. Summan som äskades för vårterminen var 835 tkr men eftersom det 
prognostiserade underskottet uppgår till 1 103 000 kronor behöver utbildningsnämnden bara 
äska ytterligare 268 000 kronor för att beräknas uppnå en budget i balans. Äskandet för 
pedagogiska åtgärder 2022 uppgår därför till 1 103 000 kronor som inte täcker insatsernas 
kostnader för hela året men istället motsvarar utbildningsnämndens prognostiserade 
underskott. 

Konsekvensanalys 
Om åtgärderna för förlorad undervisning inte genomförs bedöms flera elever inte kunna få 
godkända resultat i flera ämnen samt inte kunna få behörighet till gymnasiet. Genomförs 
åtgärderna bedöms flera av dessa elever komma ikapp och få den undervisning som behövs 
för att bli godkända i samtliga ämnen. 

Beslutet kommer påverka resultatet negativt. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Julius Winberg Sääf (S), Erik Arvidsson (SD), Marcel van Luijn (M), Sara Kånåhols (V) och 
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige föreslå att anta 
tilläggsbudget om 1 103 000 kronor för pedagogiska åtgärder i form socialpedagogiska 
insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under hela 2022 . 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Ekonomiavdelningen 
• Utbildningsnämnden
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§ 138 Diarienummer 2022/47 043 KS 

Ekonomisk kompensation för avgift för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  tilläggsbudget för kompensations för avgift för trygghetslarm avslås med hänvisning 
till prognostiserat resultat. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 att ta bort avgiften för trygghetslarm och 
installation av larm snarast. 

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1,1 miljoner kronor per 
år. Intäkterna för densamma är 600 tusen kronor under år 2021. I dagsläget utgör det en 
kostnadstäckning på 56 %. 

Tidigare har beslut tagits att socialförvaltningen ska få kompensation med 250 000 kronor då 
förslaget var att halvera kostnaden för trygghetslarm. 

För att socialförvaltningen ska få rätt kompensation bör ersättningen öka till 600 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 65 beslutade att avvakta om beslut om tilläggsbudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 37. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-23. 

Socialnämnden 2022-01-26 §4 

Bedömning 
Eftersom uppföljningen av kommunens, inklusive de enskilda nämndernas, ekonomiska 
resultat och prognoser kan kommunstyrelsens konstatera att socialnämnden kan tänka de 
kostnader som äskats om inom befintlig budget. 

Med hänvisning till prognostiserat resultat för socialnämnden anses inte en tilläggsbudget 
krävas. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marie Johansson (S) yrkar tilläggsbudget för kompensations för avgift för trygghetslarm 
avslås med hänvisning till prognostiserat resultat. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla Marie Johanssons yrkande. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Ekonomiavdelningen 
• Socialnämnden 
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§ 139 Diarienummer 2022/128 043 KS 

Budgetäskande för socialnämnden: äldreomsorgslyftet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  tilläggsbudget för att täcka utbildningskostnaden avslås med hänvisning till 
prognostiserat resultat. 

Ärendebeskrivning 
Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. 

Socialnämnden 2022-02-23 § 20 beslutade att hos kommunfullmäktige äska 3,9 miljoner 
kronor för att täcka utbildningskostnaden, för de delar som inte omfattas av statsbidrag 
äldreomsorgslyftet under hela 2022.   

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2022 att avvakta med att behandla och överlämna 
socialnämndens och utbildningsnämndens äskanden tills det prognostiserade resultatet 
skulle bli säkrare, efter delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2022-02-23 § 20. 

Bedömning 
Eftersom uppföljningen av kommunens, inklusive de enskilda nämndernas, ekonomiska 
resultat och prognoser kan kommunstyrelsens konstatera att socialnämnden kan tänka de 
kostnader som äskats om inom befintlig budget. 

Med hänvisning till prognostiserat resultat för socialnämnden anses inte en tilläggsbudget 
krävas. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Socialnämnden 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 140 Diarienummer 2019/91 291 KS 

Information om lokalförsörjningsplan och fastigheter 
intilliggande Åkerboskolan 

Ärendebeskrivning 
Tekniska chefen är bjuden till dagens sammanträde för att redogöra för 
lokalförsörjningsplanen för nya Åkerboskolan och de fastigheter som är intilliggande. 

Dagens sammanträde 
Tekniska chefen redogör för projektet och planen för intilliggande fastigheter och byggnader. 
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§ 141 Diarienummer 2019/223 423 KS 

Fastighetstransaktioner Borgholms kommun och 
Borgholm Energi 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  godkänna fastighetsförsäljning av Långlöt 14:3 för 260 000 kronor. 

att  godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:35 för 530 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har enligt köpeavtal år 2009 och 2010 sålt 17 byggnader om totalt 91 
lägenheter till Borgholm Energi. Enligt köpeavtalen har kommunen endast sålt byggnaderna 
men inte tillhörande mark. Lagfart för fastigheterna innehas fortfarande av kommunen. 
Bolaget har inte betalat någon fastighetsskatt från förvärvstidpunkten och framåt.  

I köpekontrakt daterat 2009-12-15 anges att bolaget tillträder ”fastigheterna” den 2009-12-15 
och i köpekontraktet daterat 2010-11-30 anges att bolaget tillträder ”byggnaderna” den 2010-
12-31 respektive den 2011-01-03. Köpeskillingen betalades under år 2010-2011.  

Enligt överlåtelseavtalen har Bolaget övertagit befintliga hyresavtal som förelegat mellan 
Kommunen och externa hyresgäster.  

Total köpeskilling för byggnaderna uppgick till 23 000 000 kronor vid förvärvstidpunkten. 

Kommunen har sedan försäljningen skapet ett allmännyttigt bostadsbolag, Borgholmshem 
AB. I den senaste affärsplanen antaget av det nya bolaget framgår en önskan om att Långlöt 
14:3, vars mark idag ägs av Borgholms kommun överlåtes till Borgholm Energi AB för att 
sedan hela fastigheten överlåtes till Borgholmshem AB, till ett värde av 3 227 000 kronor, 
samt att Högsrum 5:35, vars mark idag ägs av Borgholms kommun övergår till Borgholm 
Energi AB för att sedan hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholmshem AB, till ett 
värde av 2 556 000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 171 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna fastighetsförsäljning av Långlöt 14:3 för 260 000 kronor, 
samt; att godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:35 för 530 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 171. 
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Tjänsteskrivelse, 2022-10-20. 

Utredning gällande fastighetsöverlåtelser. 

Affärsplan 2022-2026 (Borgholmshem AB). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 267. 

Bedömning 
För att säkerställa Borgholmshems affärsplan krävs att dessa fastighetsförsäljningar görs. 
Samt att all äganderätt över fastigheterna övergår till Borgholm Energi för att i nästa steg 
övergå till Borgholmshem.  

Fastighetsbyrån kommer att skriva köpeavtal för försäljningen, där Borgholms kommun 
försäljer fastigheterna (marken) till Borgholm Energi för marknadsvärdet för marken exklusive 
byggnaderna enligt alternativ 1. 

Konsekvensanalys 
Efter att försäljning har skett kommer Borgholm Energi att påföras stämpelskatt plus 
expeditionsavgift för erhållandet av lagfart. Stämpelskatten uppgår till 4,25% av 
marknadsvärdet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V), Marie-Helen Ståhl (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Mark- och exploateringsstrategerna 
• Borgholm Energi 
• Borgholmshem AB 
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§ 142 Diarienummer 2022/174 253 KS 

Försäljning av Rödhaken 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  godkänna förslag till försäljning av Rödhaken 4. 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut ska bostäderna på Rödhaken 4 säljas till Borgholmshem AB för aktuellt 
bokfört värde 3 020 000 kronor (2022-12-31).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 185. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Borgholm Energis styrelse 2022-10-26 § 70. 

Bedömning 
Tekniska avdelningen har inget att erinra angående försäljning av Rödhaken 4. 

Annan bedömning än den lämnad av bolagets styrelse eller tekniska avdelningen har inte 
lyfts. 

Konsekvensanalys 
Beslutet följer kommunens ambition att samla kommens boendeformer i ett bostadsbolag. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Borgholm Energi 
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§ 143 Diarienummer 2022/87 048 KS 

Ansökan om bidrag till stödmur i Sandvik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  rekommendera föreningen att även fortsättningsvis ta hjälp av konsultföretag för 
exaktare beräkningar och ekonomisk kalkyl. 

att  avslå bidrag på 50%. 

att     godkänna att Samfällighetsföreningen Borgholm Stenninge GA:2, på egen bekostnad, 
söker tillstånd hos berörda myndigheter samt anlägger och vidmakthåller 
erosionsskydd på kommunal mark nedanför muren. Avtal för markupplåtelse tecknas 
via kommunens mark- och exploateringsstrateger. 

Ärendebeskrivning 
Samfällighetsföreningen Borgholm Stenninge GA:2 har inkommit med skrivelse till 
Borgholms Kommun som framhåller bland annat följande:  

Samfällighetsföreningen Borgholm Stenninge GA:2 anhåller härmed om att på den av 
kommunen ägda marken väster om samfällighetsföreningen, dvs nedanför muren, vilket 
utgör själva erosionstranden, anlägga och vidmakthålla ett erosionsskydd av samma typ 
som det av kommunen själva byggda väster om den södra hamnpiren. Se 
konstruktionsskiss över vårt förslag.  

Den av oss föreslagna konstruktionen har en kör- och gångväg på cirka 3 meter, vilket ger 
en förbättrad tillgång till stranden med promenadväg för allmänheten.  

Under årets vinterstormar har allt finmaterial/strandgrus spolats bort vilket gör stranden 
otillgänglig för allmänheten […] 

Föreningen har varit i kontakt med kommunens hamnchef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Ansökan om åtgärdsförslag till stödmur utmed Kalmarsund i Sandvik 

Bilaga - Kommunägd mark vid mur, 2022-09-20. 
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Bedömning 
För att klargöra ansvaret för beräkningar bör extern konsult anlitas för vidare beräkningar 
och kalkyl. 

Med ett styrande avtal om markupplåtelse kan byggande av erosionsskydd godkännas. 

Bidrag avslås då muren ej ligger på kommunal mark. Exploatören av området bör ha haft 
med sig denna fråga redan vid projekteringen av området. 

Beslutet skickas till 
• Samfällighetsföreningen Borgholm Stenninge GA:2 
• Mark- och exploateringsstrategerna 
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§ 144 Diarienummer 2022/50 048 KS 

Ansökan om bidrag till projektet minimuseum i Böda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  avslå ansökan. 

Kommunstyrelsen uppmanar föreningen söka medel för uppväxlingsprojekt enligt 
kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar.  

Ärendebeskrivning 
Böda Hembygdsförening har 2022-02-11 inkommit med en ansökan om 170 000 kronor för 
att bygga ett öppet ”minimuseum” för en del av ett skeppsvrak och en ölandssnipa (mindre 
båt). Dessa finns idag, enligt ansökan, på Ölands Museum i Borgholm. 

Hembygdsföreningen har fått erbjudande om att ta hand om delen av skeppsvraket och 
ölandssnipan och tagit fram ritningar till en byggnad för minimuseumet. Efter en dialog med 
fastighetsägaren till Mellböda 7:11 har hembygdsföreningen hittat en markbit som kan 
arrenderas för ändamålet. Platsen ligger i anslutning till hamnen och är, enligt ansökan, en 
kort sträcka från den plats där delen av skeppsvraket hittades. 

Markbiten ligger inom planlagt område. Markbiten är planlagd för park eller plantering. 
Bygglov kommer behövas för byggnaden, men är i dagsläget inte sökt. 

Budgeten för bygganden är 325 000 kronor, varav 155 000 koronor ska finansiera arbete och 
170 000 material och transport. I budgeten ingår inte bygglovskostnader, drift, underhåll eller 
arrendekostnader. Kommunstyrelsen har att bedöma inkomna ansökningar om bidrag till 
föreningar enligt antagna riktlinjer för bidrag till föreningar. Av dessa framgår att syftet med 
föreningsbidrag i Borgholms kommun är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-
, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i Borgholms kommun samt att stärka Borgholms 
kommun som varumärke. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att skapa en 
meningsfull och aktiv fritid för många av kommunens medborgare, samt att uppfylla 
Borgholms kommuns vision och övergripande mål. 

Av ansökan framgår inte hur länge hembygdsföreningen ska få arrendera marken eller på 
vilka villkor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 § 188. 
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Tjänsteskrivelse, 2022-11-10. 

Ansökan om bidrag till projektet Minimuseum i Böda, 2022-02-11. 

Riktlinjer för bidrag till föreningar. 

Bedömning 
Ansökan är inte formulerad som en ansökan om investeringsbidrag eller bidrag till 
uppväxlingsprojekt. Eftersom det sökta beloppet är högre än vad kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har rätt att avgöra ärendet, även om ansöka skulle 
vara om ett investeringsbidrag eller bidrag till uppväxlingsprojekt. 

Konsekvensanalys 
Om kommunstyrelsen bifaller ansökan medför det en kostnad på 170 000 kronor. 
Kommunstyrelsen har 500 000 kronor i 2022 års budget för bidrag och projekt som inte innan 
specificerats eller öronmärkta. Av dessa återstår 260 000 kronor. Om kommunstyrelsen 
bifaller ansökan återstår 90 000 kronor. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsen vill att föreningen informeras om vilka möjligheter det finns för föreningen 
att söka bidrag afro projektet och vilka kriterier som finns för bidragsformen 
”uppväxlingsprojekt”. 

Yrkande 
Linda Hedlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med 
tillägget att kommunstyrelsen uppmanar föreningen söka medel för uppväxlingsprojekt enligt 
kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar. 

Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till Linda Hedlunds yrkande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla Linda Hedlunds yrkande. 

Beslutet skickas till 
• Böda Hembygdsförening 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 145 Diarienummer 2022/160 003 KS 

Riktlinjer - Sociala medier 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  anta riktlinjer för kommunens hantering av sociala medier. 

Ärendebeskrivning 
Sociala medier blir allt viktigare i kommunens kommunikation med medborgarna. 
Kommunikation i sociala medier ställer samma krav på till exempel diarieföring, 
tillgänglighet och personuppgiftshantering som annan kommunikation. Samtidigt är det 
svårare att hålla koll på sociala medier när dialogen genom till exempel kommentarer flödar. 
Därför behövs fastställda tydliga riktlinjer för hur sociala medier ska hanteras. Dessutom 
behövs en rutin som visar hur var och en gör i praktiken.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 174 föreslår kommunstyrelsen att anta 
riktlinjer för kommunens hantering av sociala medier. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 174. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-29. 

Riktlinjer – sociala medier, 2022-09-29. 

Rutin – sociala medier, 2022-09-29. 

Bedömning 
Förslaget till riktlinjer täcker väl in de aspekter av kommunikation i sociala medier som 
behöver beslutas i kommunen. Dessa ska sedan kompletteras med en rutin som tydligt 
beskriver hur och vad man gör i praktiken.  

Konsekvensanalys 
Det har funnits och finns fortfarande en okunskap om hur sociala medier ska hanteras 
administrativt i en kommun. Bland annat slarvas det med diarieföring av synpunkter som 
kommer in via sociala medier. Att besluta riktlinjer politiskt och en rutin som beslutas av 
kommunchef ger en bra grund för att kommunicera såväl riktlinjer som rutin och därigenom 
öka kompetensen. De flesta vill göra rätt, och med bra riktlinjer och rutiner blir det lätt att 
göra rätt.  
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Beslutet skickas till 
• Kommunikatörerna 
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§ 146 Diarienummer 2022/191 106 KS 

Revidering av Ölands kommunalförbunds förbundsordning 
och direktionens reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  godkänna förslag till Ölands kommunalförbunds förbundsordning. 

att godkänna förslag till Ölands kommunalförbunds förbundsdirektionens reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund arbetar med att ta fram en revidering av dess förbundsordning 
samt förbundsdirektionens reglemente. Revideringen har delvis aktualiserats till följd av den 
nya mandatperioden och delvis av det inriktningsbeslut som förbundsdirektionen fattas om 
att på sikt avveckla förbundet.  

Förslaget innehåller bland annat en minskning i antal ledamöter i direktionen, samt ett 
slutdatum för förbundets verksamhet. 

Förslaget bereds parallellt i förbundet och de två medlemskommunerna. Direktionen har 
ännu inte fastställt sitt förslag. Förbundets och kommunens förvaltning planerar för att 
förslaget ska lyftas till medlemskommunernas fullmäktige i december, förutsatt att 
kommunstyrelserna och direktionen har färdigberett ärendet till dess. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Direktionens arbetsutskott 2022-10-28 §§ 26, 27. 

Förslag till Ölands kommunalförbunds förbundsordning. 

Förslag till Ölands kommunalförbunds Direktionsreglemente 

Bedömning 
Kommunstyrelsens har inget särskilt att erinra. Om förbundsdirektionens förslag till 
fullmäktige i huvudsak ansluter sig till direktionens arbetsutskotts förslag och bedömning 
finner kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bör bifalla Ölands kommunalförbunds förslag 
till revideringar av Ölands kommunalförbunds förbundsordning och direktionens reglemente. 
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Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Ölands kommunalförbund 
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§ 147 Diarienummer 2022/169 112 KS 

Förordnande av begravningsombud 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Östergötland 

att utse Jonatan Wassberg som begravningsombud under perioden  
2023-01-01—2026-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen (1990:1147), förordna 
begravningsombud för tidsperioden 2023-01-01—2026-12-31 Länsstyrelsen översänder i 
remiss till kommunen att föreslå lämpliga personer som förordnas som begravningsombud.  

Enligt begravningsförordningen ska länsstyrelsen även ge andra trossamfund än Svenska 
kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område 
tillfälle att föreslå lämpliga personer för uppdraget som begravningsombud. 

Annons om detta har därför satts upp på kommunens digitala och analoga anslagstavla.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-17.  

Broschyr "Att vara begravningsombud", 2022-10-14. 

Skrivelse från Länsstyrelsen Östergötland - Förordnande av begravningsombud enligt 
begravningslagen, 2022-10-14. 

Bedömning 
Nuvarande begravningsombud har haft uppdraget sedan 2017 men har nu valt att avsäga 
sig det.   

Beslutet skickas till 
• Länsstyrelsen Östergötland 
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§ 148 Diarienummer 2022/153 112 KS 

Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  återremittera ärendet till de olika partigrupperna tills nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Inkommen remiss 2022-09-22 från Länsstyrelsen i Kalmar län om en förteckning av de 
vigselförrättare som ska förordnas de kommande fyra åren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Borgerliga vigselförrättare 2023-2026, 2022-10-25. 

E-post: Begäran borgerliga vigselförrättare, 2022-09-22. 

Beslutet skickas till 
• Partierna 
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§ 149 Diarienummer 2021/131 041 KS 

För kännedom: Delårsbokslut; Ölands kommunalförbund 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har överlämnat sitt delårsbokslut 2022 till Borgholms och 
Mörbylångas kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 179. 

Ölands kommunalförbund 2022-10-07 § 38, 2022-10-28. 

Bilaga2 Direktionen 2022-10-07 Delårsbokslut, 2022-10-28. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
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§ 150 Diarienummer 2021/223 041 KS 

Revisorernas utlåtande med tillhörande rapporter för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds gymnasieförbund och dess revisorer har överlämnat förbundets delårsbokslut 
och granskningsrapport om den samma.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 177 

Utlåtande om Kalmarsunds gymnasiesförbunds delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Granskningsrapport av Kalmarsunds gymnasiesförbunds delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Gransningsrapport av god ekonomisk hushållning Kalmarsunds gymnasieförbund 2022, 
2022-10-20. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund Delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
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§ 151 Diarienummer 2022/10 002 KS 

Meddelande och delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna 
meddelanden till handlingarna (dokument har bifogats protokollet nedan). 

Ärendebeskrivning 
Fattade beslut där beslutanderätten delegerats från kommunstyrelsen ska redovisar för 
kommunstyrelsen. Även inkomna meddelanden, som inte är tillhörande pågående ärenden 
ska kontinuerligt meddelas kommunstyrelsen.  
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.1982 U Delegationsbeslut - Borgholms kommuns svar på 
remiss av EU-kommissionens förslag till 
förordning om restaurering av natur

Ilko Corkovic

2022-10-20 Kommunalråd

KS 2022/167-336 Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 124 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna 

DELEGERINGSBESLUT

Remiss av EU-kommissionens förslag till 
förordning om
restaurering av natur

2022.2040 I Ölands kommunalförbunds direktion 2022-10-07 
§ 40 Räddningstjänstärende Tillsynsplan LSO

Jonatan Wassberg

2022-10-28 Ölands kommunalförbund

KS 2022/129-170 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Remiss- Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Ölands 
Kommunalförbund

2022.2041 I Dokumenterat arbetssätt för att uppfylla MSBFS 
2021:8

Jonatan Wassberg

2022-10-28 Ölands kommunalförbund

      KS meddelande RUTIN

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-11-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2022-10-18 - 2022-11-18

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2022.2044 I Länsstyrelsen Kalmar län beslutar att föreslå fem 
nya eller justerade Natura 2000-
områden omfattandes Södra Midsjöbanken, 
vattenområden öster och söder om 
Öland, samt delar av Kalmarsund öster om 
småländska fastlandet inklusive mindre 
öar och skär:
a) Oskarhamns- och Mönsteråskusten, 
SE0330309
b) Kalmarkusten, SE0330310
c) Östra Ölandskusten, SE0330311
d) Ottenby och Ottenby rev, SE0330312
e) Hoburgs bank och Midsjöbankarna, 
SE0330308
Mot bakgrund av de remissynpunkter som 
inkommit under ärendets beredning, samt 
länsstyrelsens egna bedömningar, föreslås att 
områdena a, b och c genomförs med en 
avgränsning 100 meter ut från strandlinjen. Kartor 
över de föreslagna områdena finns 
i bilaga 1

Magdalena Widell

2022-10-28 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2022/119-265 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Förslag till nya SPA-områden (Natura 2000-
områden enligt fågeldirektivet)

2022.2045 I Handlingsprogram Öland 2022-2026 Magdalena Widell

2022-10-31 Ölands kommunalförbund 

KS 2022/129-170 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Remiss- Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Ölands 
Kommunalförbund

2022.2048 I Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-26 § 195
BN 2022/411 Riktlinje för buller från musikljud 
utomhus

Magdalena Widell

2022-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2022.2049 I Riktlinje för buller från musikljud från 
verksamheter utomhus - antagen av Miljö-och 
byggnadsnämnden 2022-10-26 § 195

Magdalena Widell

2022-10-31 Miljö- och byggnadsnämnden

      KS meddelande RIKTLINJE

2022.2050 I Redovisning av genomfört uppväxlingsprojekt - 
Sandviks byalag söker bidrag om 29 130 kronor 
för att återställa skyddet med badlina vid 
Sandviks hamn 

Jonatan Wassberg

2022-11-01 Sandviks byalag

KS 2021/212-048 KS meddelande REDOVISNING

Sidan  2 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Uppväxlingsprojekt, bidrag 2022

2022.2051 I Protokoll kommunförbundets styrelsemöte 13/10 Magdalena Widell

2022-11-01 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.2052 I protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 27 oktober 2022

Magdalena Widell

2022-11-01 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.2056 I Beslut om avslag angående ansökan om sänkt 
hastighet på väg 925 genom Störlinge

Magdalena Widell

2022-11-02 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2022/17-311 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Trafikfrågor 2022

2022.2069 I Protokoll Överformyndarnämnden 13 oktober 
2022

Magdalena Widell

2022-11-08 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2022.2070 I Yttrande över Valmyndighetens begäran 
22410063  från LST Kalmar

Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndgiheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Allmänna val 2022

2022.2071 I Yttrande över Valmyndighetens begäran 
22404807  från LST Kalmar

Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndigheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Allmänna val 2022

2022.2072 I Yttrande från Borgholms VND Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndigheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Allmänna val 2022

2022.2073 I Yttrande från Mörbylånga VND Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndigheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Allmänna val 2022

2022.2074 I Tjänsteanteckning Borgholm 8973_2022 från LST 
Kalmar

Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndigheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Sidan  3 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Allmänna val 2022

2022.2075 I Valmyndighetens yttrande i ärende med VPNs 
dnr 67_ och 206_2022_SLUTLIG

Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndigheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Allmänna val 2022

2022.2076 I Tjänsteanteckning Mörbylånga 8973_2022 från 
LST Kalmar

Jonatan Wassberg

2022-11-07 Valmyndigheten

KS 2021/113-111 KS meddelande

Allmänna val 2022

2022.2116 I Skrivelse till kommunstyrelsen om problem med 
att ta sig fram på storgatan med rollator. 
Överlämnad till gata-parkchef för planeringen 
inför säsongen 2023 och placering av 
uteserveringar 

Magdalena Widell

2022-11-09 Curt Asplund 

KS 2022/17-311 KS meddelande SKRIVELSE

Trafikfrågor 2022

2022.2117 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att de avslår 
ansökan om att om tillstånd att sätta upp skylt 
utmed väg 136 på två plaster i Borgholms 
kommun. Kommunen har fått beslutet för 
kännedom 

Magdalena Widell

2022-11-09 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2022/17-311 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Trafikfrågor 2022

2022.2121 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att ny 
ersättare i kommunfullmäktige är Axel Andersson 
(C) efter Benny Wennbergs avgång 

Magdalena Widell

2022-11-11 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2022/165-102 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val till styrelser 
och nämnder

2022.2144 I Rapport om tillgängligheten på hemsidan Magdalena Widell

2022-11-16 DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

      KS meddelande RAPPORT

2022.2161 I Handlingsprogram Öland 2022-2026 Magdalena Widell

2022-11-17

KS 2022/189-001 KS meddelande HANDLINGSPROGRAM/PL
AN

Förstuide Ölands kommunalförbund 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2022-11-18

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas

2022-11-29

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.1931 Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Karl 
Olofsgatan17 - 17 Grop utanför fastighet om 1-2m2 
2022-02-28-2022-07-30

Alexander Sundstedt 
§8/2022

2022-04-10 20220008/Eltel Networks Infranet AB Alexander Sundstedt

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.2002 Grävtillstånd- Grävning sker på Hasselvägen 10 
2022-1019-2022-11-18 

Julia Hallstensson §26/2022

2022-10-24 20220057/BEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.2003 Grävtillstånd-Grävning sker på Enevägen 3 2022-10-
18-2022-11-18

Julia Hallstensson §27/2022

2022-10-24 20220058/BEAB Julia Hallstensson

KS 2022/3-002 Grävtillstånd 2022 MEX

Magdalena Widell

2022.2055 Yttrande- ingen erinran över ansökan om 
hastighetsbegräsning alternativt övegångsställe på 
väg 925 utanför Äpplerums lantgård 

Anders Magnusson 
§61/2022

2022-11-02 Anders Magnusson

KS 2022/17-311 Trafikfrågor 2022 TC

Magdalena Widell

2022.2139 Tilldelningsbeslut - Elektronisk signering / digital 
signering av protokoll

Jens Odevall §22/2022

2022-11-15 jonatan wassberg Jens Odevall

KS 2022/188 Tilldelningsbeslut för Elektronisk signering / digital 
signering av protokoll

KC

Jonatan Wassberg
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§ 152 Diarienummer 2022/134 060 KS 

Uppfyllnad av egenandel för att fullt ut kunna delta i 
Egenandelsprogrammet – Kommunassurans 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  göra utbetalning av Borgholms kommuns egenandel för deltagande i 
Egenandelsprogrammet – Kommunassurans om 1 500 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har 2022-10-17 § 170 beslutat att ställa sig bakom förslaget till 
Egenandelsprogrammet i Kommunassurans. Förslaget har antagits på stämma i november. I 
förslaget har kommunen godkänt att gå in med en egenandel om 1 500 000 kronor som ska 
betalas innan årets slut.  

Beslutet skickas till 
• Ekonomiavdelningen 
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