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§ 1 Diarienummer 2023/21 012 KS 

08:30-09:30 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-
2026; Socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande 
kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i syfte att få en 
gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Checklista 

Dagens sammanträde 
Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott med 
socialchefen framgår bland annat följande: 

- Förändringar kommer ske from 1 februari kring provtagning av Covid-19 för personal 
- Flytt av gruppbostaden Ranstad till Murargatan är genomförd. Diskussioner med 

fastighetsägaren om fortsatt användning av Ranstad pågår. Rekrytering av personal 
till Murargatan pågår.  

- Förstudie av lokalisering av nytt LSS-boende i Borgholm pågår. 
- Undersökning pågår med hjälp av fastighetsavdelningen om tillfälliga boenden till 

våra sommarvikarier.   
- Ekonomisk prognos december 2022 visar ett överskott med 3.2 mkr men kan landa 

på runt 2 mkr i bokslutet för socialnämnden.  
- Bygget av nya Ekbacka fortskrider. 
- Utveckling av nära vård och hemsjukhuset fortsätter. 
- Förvaltningen kommer intensifiera arbetet för att förbereda och erbjuda de Ukrainska 

flyktingarna arbete i kommunens verksamheter. 
- Översyn av rutiner vid rekryteringar för att säkerställa personlig lämplighet inom vård 

och omsorg. 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden för kännedom
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§ 2 Diarienummer 2022/159 370 KS 

Start-PM Knäppinge 10:1 Biogasanläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  godkänna Start-PM för Knäppinge 10:1 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbetet. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av biogasanläggning. 

Positivt planbesked beviljades av miljö- och byggnadsnämnden 2022-12-21. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att 
detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande och parallellt med planprocessen sker 
tillståndsprocessen för anläggningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga Start-PM 2022-12-22 

Bedömning 
Planläggning för biogasanläggning strider inte mot gällande översiktsplan. Planområdet 
ligger utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas idag inte av detaljplan. 

Risker för hälsa och miljö, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt konsekvenser av 
ianspråktagande av jordbruksmark behöver utredas och hanteras inom detaljplanen. 

Detaljplanen stämmer överens med Borgholm kommuns intentioner i gällande översiktsplan 
att genom lokalt producerad biogas minska beroendet av fossila bränslen samt minska 
läckaget av näringsämnen till Östersjön.  

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 
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Konsekvensanalys 

Detaljplanen drivs som en exploatörsdriven plan. Exploatören ansvarar för att ta fram 
detaljplanehandlingar och beställer nödvändiga utredningar, Kommunen ansvarar för 
kvalitetssäkring och arbetet med den kommunala hanteringen. Kommunens del i 
detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som ska upprättas mellan kommunen 
och fastighetsägarna. Kommunen äger ingen mark inom planområdet. 

Beslutet skickas till 
Tillväxtchef 
Plansamordare  
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§ 3 Diarienummer 2022/204 439 KS 

Handlingsplan för fossilbränslefritt 2030 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att godkänna förslag till handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2030 för internremiss
 till kommunens nämnder och bolag 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRedo Ab 
granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga 
arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.  

Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet 
med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Av detta skäl beslutade 
kommunstyrelsen att revidera styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som 
hållbarhetspolicy, energi- och klimatstrategin och tillhörande handlingsplan.  

Strategi och handlingsplan för klimat och energi har reviderats, och i samband med detta bytt 
namn till Fossilbränslefri 2030. I detta förslag ingår strategin för Fossilbränslefri kommun 
2030 i strategin för Ekologisk hållbarhet, och handlingsplanen ligger separat under titeln 
Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2030. 

Handlingsplanen för Fossilbränslefri kommun 2030 innehåller en beskrivning av organisation, 
genomförande och styrning, uppföljning, finansiering, nuläge och trender, indikatorer och 
mätetal för att följa utvecklingen mot uppsatt mål. I bilagorna finns aktivitetslistan för att nå 
uppsatta mål, samt en energibalans som beskriver kommunens nuvarande 
energianvändning och produktion.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6 

Tjänsteskrivelse 2022-01-05. 

Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 
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Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 116. 

Bedömning 
Handlingsplanen för Fossilbränslefri kommun 2030 förtydligar och stärker Borgholms 
kommuns arbete mot målet att bli fossilfria år 2030.  

Konsekvensanalys 
Beslutet innebär att arbetet mot att bli fossilbränslefri år 2030 blir tydligare, med konkreta 
mätetal och aktiviteter som ska genomföras. Aktiviteter ska i första hand finansieras inom 
befintlig ram eller genom sökta medel utifrån, men medel kan komma att behöva prioriteras i 
ordinarie budgetprocess. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Borgholm Energi AB 
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§ 4 Diarienummer 2022/205 439 KS 

Ekologisk hållbarhetsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att godkänna förslag till Ekologisk hållbarhetsstrategi för internremiss till kommunens 
nämnder och bolag 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRedo Ab 
granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga 
arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.  

Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet 
med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Av detta skäl beslutade 
kommunstyrelsen att revidera styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som 
hållbarhetspolicy, energi- och klimatstrategin och tillhörande handlingsplan.  

Den ekologiska hållbarhetsstrategin innehåller en hållbarhetpolicy för kommunen samt 
strategier för de två områden som Borgholms kommun politiker valt att fokusera på; 
ekosystemtjänster samt fossilbränslefritt 2030. Mätetal för respektive område används i 
verksamhetsplanering för årlig uppföljning. Till varje område finns en handlingsplan för att 
uppnå satta mål. Om politiker väljer att fokusera på fler områden kring ekologisk hållbarhet 
ska hållbarhetsstrategin revideras så att samtliga fokusområden finns samlade i samma 
strategi.  

Denna ekologiska hållbarhetsstrategi ersätter vid antagande Borgholms kommuns 
hållbarhetspolicy och strategi för klimat och energi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6 

Tjänsteskrivelse 2022-01-05. 

Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 
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Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 116. 

Bedömning 
Den ekologiska hållbarhetsstrategin förtydligar och stärker Borgholms kommuns arbete med 
miljö- och hållbarhet.  

Konsekvensanalys 
Beslutet innebär att organisation och ansvar i miljö och hållbarhetsarbete blir tydligare. Detta 
kommer att förbättra arbetet långsiktigt och göra att Borgholms kommun har en bättre 
chansa att nå uppsatta mål.  

Beslutet innebär att mätetal och aktiviteter för att uppnå satta mål kommer att tas in i 
verksamhetsplanen. Aktiviter för att uppsatta mål ska i första hand finansieras inom befintlig 
ram eller genom sökta medel utifrån, men medel kan komma att behöva prioriteras i 
ordinarie budgetprocess.  

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Borgholm Energi 
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§ 5 Diarienummer 2021/175 003 KS 

Reglemente för kommunens författningssamling och 
politiskt antagna styrdokument 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att anta Reglemente för kommunens författningssamling och politiskt antagna 
styrdokument enligt förslag. 

att  upphäva Styrdokument begrepp och definitioner antagen av kommunstyrelsen 
2019-03-26 § 47. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har funnit ett behov att förtydliga kommunens regel-verk för 
styrdokument. Dessutom anses det behövas ett förtydande av vad kommunen anser tillhöra 
sin författningssamling och därmed ska behandlas på särskilt sätt-enligt kommunallagen.  

Med nuvarande regler måste styrdokument upp till den instans som antog den för att göra 
mindre och redaktionella ändringar i styrdokument. Detta har uppfattats som tidskrävande, 
osmidigt och möjligen förvirrande. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunens författningssamling och politiskt antagna styrdokument, 2022-
12-30. 

Styrdokument begrepp och definitioner - antagen av kommunstyrelsen 2019-03-26 § 47. 

Bedömning 
Förslaget försöker åtgärda de problem med nuvarande regler som identifierats av 
kommunledningsförvaltningen. Förslaget har utgått från nuvarande regler och definierar nya 
namn på kategorier för att förtydliga dess funktion, bland dessa finns exempelvis 
Instruktioner. Förslaget ger den som är dokumentansvarig rätten att via de-legationsbeslut 
göra mindre revideringar för att exempelvis uppdatera eventuella lag-hänvisningar och 
hänvisningar till organisationsenheter som bytt namn eller upphört. 

Förslaget har setts över av kommunens ledningsgrupp, vilket inkluderar samtliga 
förvaltningschefer och Borgholm Energi AB:s verkställande direktör. 
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Förslaget är menat att reglera samtliga förvaltningar. Förslaget påverkar Borgholm Energis 
arbete när de bereder förslag till styrdokument som ska antas av kommunen. 

Förslaget försöker förtydliga en viss hierarki som finns mellan de olika styrdokumenten. 
Denna hierarki framgår kortfattat av nedanstående tabell och bild. 

 

 

Konsekvensanalys 
Förslaget kommer förhoppningsvis förenkla handläggningen av styrdokument och för-
fattningssamlingen. Där förslaget inte kommit i konflikt med tidigare riktlinjer Styrdokument 
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begrepp och definitioner antagna av kommunstyrelsen 2019-03-26 § 47 så har 
kommunledningsförvaltningen arbetat efter liggande förslag under 2022. 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
• Samtliga nämnder för kännedom 
• Kommunikatörerna 
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§ 6 Diarienummer 2021/227 109 KS 

Motion (Per Lublin ÖP) - Om att tillsätta en 
beredningsgrupp att fördjupa sig i frågor om stigande 
vattennivåer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen då dess intentioner är väl tillgodosedda i kommunens ordinarie 
arbete 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin, ÖP inkom 2021-12-12 med en motion om att tillsätta en beredningsgrupp för att 
fördjupa sig i frågor om stigande havsnivåer. Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 att 
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motion (Per Lublin ÖP) om att tillsätta en beredningsgrupp för att fördjupa sig i frågor om 
stigande havsnivåer 2021-12-12 

Beslut i kommunfullmäktige 2021-12-13 § 186 att lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bedömning 
Frågor om stigande havsnivåer hanteras i kommunens översiktsplan och även i kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys. I den senare är åtgärderna belagda med sekretess enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen paragraf 13:18. Motionären gör gällande att 
översiktsplanearbetet inte omfattar det som krävs för att förbereda kommunen för stigande 
havsnivåer och akuta effekter av tillfälliga högvattenstånd.  

Tvärt om är bedömningen att översiktsplanearbetet väl täcker in alla aspekter av stigande 
havsnivåer och andra klimatförändringar som är kända i dagsläget. Flera välgrundade 
utredningar ligger till grund för översiktsplanen, och utvecklingen bevakas noggrant så att 
effekter i varje fall ska kunna förutses i god tid. Beslut om eventuella åtgärder måste tas i 
särskild ordning. Översiktsplanen är som motionären också påpekar endast att se som en 
analys av effekterna av klimatförändringar. 

I enlighet med lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys omarbetas och uppdateras under året efter valår, det 
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vill säga 2023. Även i risk- och sårbarhetsanalysen kommer risker med stigande havsnivåer 
och särskilt akuta händelser med tillfälliga högvattenstånd att hanteras.  

Konsekvensanalys 
Beslutet har inga konsekvenser eftersom arbetet redan pågår och är beslutat sedan tidigare.  
Sannolikt kommer det dock framöver att tillkomma kostnader för klimatanpassningsåtgärder.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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§ 7 Diarienummer 2021/238 109 KS 

Motion (Charlotte Håkansson van Luijn M) - om 
hjärtstartare 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att  bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera befintliga 
hjärtstartare så att det finns hjärtstartare i anslutning till alla kommunens större 
arbetsplatser  

Ärendebeskrivning 
Charlotte Håkansson van Luijn, M har lämnat en motion i syfte att öka antalet hjärtstartare i 
kommunen så att hjärtstartare blir tillgänglig i anslutning till samtliga Borgholms kommuns 
större arbetsplatser. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14 att motionen ska lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motion (Charlotte Håkansson van Luijn, M) om hjärtstartare 

Beslut av kommunfullmäktige 2022-02-14 om anmälan av motion från Charlotte Håkansson 
van Luijn, M om hjärtstartare 

Befintliga hjärtstartare i kommunens regi, dokumentid 232767 

Bedömning 
I Borgholms kommun finns för närvarande åtta hjärtstartare som kommunen ansvarar för och 
som är utplacerade i kommunala verksamheter. Till detta kommer ett antal hjärtstartare som 
är sökbara i hjärtstartarregistret men som administreras av andra aktörer än kommunen. 
Hjärtstartare saknas på flera av kommunens större arbetsplatser, bland annat på våra 
särskilda boenden.  

Kommunchefen har sedan tidigare gett fastighetsavdelningen i uppdrag  att komplettera med 
hjärtstartare enligt motionens förslag. 

Det är viktigt att samtliga hjärtstartare som finns i kommunen, oavsett vilken aktör som äger 
dem, finns sökbara i hjärtstartarregistret. 
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Konsekvensanalys 
Att utöka antalet hjärtstartare innebär en kostnad, men ger samtidigt en positiv påverkan 
genom ökad trygghet för medarbetare och omsorgstagare. Det ger dessutom en möjlighet att 
rädda liv. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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§ 8 Diarienummer 2022/51 109 KS 

Motion (Per Lublin ÖP) - om kommunala trygghetsboenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att motionen ska anses besvarad med denna tjänsteskrivelse  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-02-14: 

att kommunen ska skapa trygghetsboenden för äldre runt om i kommunen 

att uppdra åt kommunstyrelsen att genom annonsering och dialogmöten dels samla in 
önskemål om lämpliga platser, och dels tips om lämpliga byggnader, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda köp av lämpliga fastigheter för ändamålet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14 § 33 att lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion (Per Lublin, ÖP) – om kommunala trygghetsboenden 2022-02-14 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14 § 33 

Bedömning 
Borgholms kommun har under 2022 bildat ett fastighetsbolag, Borgholmshem AB, som är 
den aktör som kan, och ska, bedriva kommersiell uthyrning av lägenheter. Kommunala 
trygghetsboenden kommer därför i den mån de tillskapas att hanteras av Borgholmshem.  

Kommunstyrelsens syn är att den privata marknaden i första hand ska tillhandahålla 
hyresrätter, inräknat trygghetsboenden. Ett av huvudsyftena med att inrätta Borgholmshem 
är att förvalta och i begränsad omfattning även nyproducera hyresrätter, i första hand i 
områden där det saknas intresse från den privata marknaden. Bland annat genom 
dialogmöten i olika kommundelar samlas synpunkter in på behov av lägenheter och 
trygghetsboenden. Det finns en ambition att öka antalet hyresrätter i alla kommundelar, men 
i dagsläget är kostnaden för nybyggnation så hög att det är svårt att bygga så att 
hyreskostnaden blir rimlig för potentiella hyresgäster.  
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Under 2022 genomfördes en inventering av möjliga platser för hyresrätter och 
trygghetsboenden i hela kommunen. 

Den typ av byggnader som motionären föreslår ombildas till hyresrätter torde inte vara en 
billigare lösning. Lägenheter, och särskilt för äldre, måste uppfylla grundläggande standard. I 
normalfallet är det dyrare att bygga om befintliga byggnader som använts för andra ändamål 
än att bygga nytt så man kan anpassa byggnaden efter aktuellt ändamål från början.  

Konsekvensanalys 
Det är i dagsläget inte ekonomiskt möjligt att bygga särskilda trygghetsboenden på olika 
platser i kommunen, och det arbetssätt som motionären föreslår ger inte billigare bostäder. 
Det finns dock inget hinder mot att Borgholmshem på sikt och i den mån lämpliga objekt 
dyker upp kan komma att ha trygghetsboenden i sitt fastighetsinnehav. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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§ 9 Diarienummer 2020/161 008 KS 

E-förslag 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

Att  inkomna e-förslag under 2020 som inte uppnått erforderligt antal röster för att 
behandlas, eller behandlats senare i annan ordning, läggs till handlingarna  

Ärendebeskrivning 
De e-förslag (eller medborgarförslag) som inkom till kommunen under 2020 samlades i ett 
ärende. Av dessa uppnådde fyra förslag inte erforderligt antal röster för att återrapporteras 
till kommunfullmäktige eller har hanterats i senare inkomna medborgarförslag. 
Sammanläggningsärendet behöver ett delegationsbeslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att avslutas.  

Beslutsunderlag 
E-förslag: Förbud för biltrafik på Hamnvägen mellan Norra Långgatan och Badhusgatan 

E-förslag: Utegym i Borgholm (förslagsvis i Norra parken) med kommentarer 

E-förslag: Parkeringstillstånd till boende runt torget i Borgholm att sätta i bilrutan och slippa 
p-bot 

E-förslag: APP Öland 

Bedömning 
Förutom e-förslaget om förbud mot biltrafik på Hamnvägen har samtliga dessa förslag 
behandlats och därmed besvarats genom liknande medborgarförslag eller andra ärenden 
som beretts och behandlats i kommunen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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§ 10 Diarienummer 2021/15 008 KS 

E-förslag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att avsluta ärendet e-förslag 2021  

att  uppdra åt kommunchefen att beakta förslagen i det fortsatta arbetet med trygga 
gång- och cykelvägar i kommunen 

Ärendebeskrivning 
Ett samlingsärende skapades 2021 för e-förslag eller medborgarförslag. Tre av dessa fick 
inte tillräckligt antal röster (25) för att återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
E-förslag: Borgholms trottoarer 

E-förslag: Cykelstigen mellan Köpingsvik och Borgholm 

E-förslag: Byväg av Byxelkroksvägen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 Diarienummer 2021/156 008 KS 

E-förslag: Multisportarena till Gärdslösaskola/by 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

Att ställa sig positiv till förslaget då de nya utemiljöerna vid Gärdslösa skola är på 
god väg att utformas med e-förslagets intentioner i åtanke 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 108 anmälde ett E-förslag om en multisportarena i 
Gärdslösa skola/by för beredning av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder: 

En multisportarena till Gärdslösa skola/by. Likande den som idag finns på Slottsskolan. Då 
Gärdslösa socken ökar i befolkning och unga. Och det är idag ganska magert utbud med 
sport i närheten. Kan detta ökan barnens möjlighet till rörelse och gemenskap i byarna runt 
omkring. 

Förslaget fick 30 röster och 1 kommentar. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget. 

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 108. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslaget. 

Bedömning 
En så kallad näridrottsplats eller multisportarena skapar en naturlig samlingsplats där alla, 
oavsett ålder, kan inspireras till spontan lek och motion.  

Att utöka skolmiljön med en multiarena skapar förutsättningar för rörelse och lek för hela 
Gärdslösa by. Projektet håller på att förverkligas i samband med upprustningen av 
Gärdslösa skola. E-förslaget kan därmed anses förverkligat. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren  
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§ 12 Diarienummer 2022/111 008 KS 

E-förslag: Ny mattbrygga i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att inte bifalla medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 
Ett e-förslag om en ny mattbrygga i Borgholm har kommit till kommunen. Förslaget har fått 
mera än 25 röster av röstberättigade kommuninnevånare. Kommunfullmäktige beslutade 
därför 2022-05-23 § 92 att lämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
E-förslag: Ny mattbrygga i Borgholm 2022-01-02 

Tjänsteskrivelse – E-förslag: Ny mattbrygga i Borgholm 2022-05-13 

Bedömning 
Det är tämligen enkelt att återställa mattbryggan i brukbart skick, och så kommer sannolikt 
att ske. Men även om det är en droppe i havet vill Borgholms kommun inte uppmuntra till att 
tvätta mattor direkt i Östersjön. Mattor tvättas med fördel i en tvättstuga eller dylikt där vattnet 
och därmed de medel som man eventuellt använder för att rengöra mattan med renas eller 
åtminstone får sedimentera innan det når sjön.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren  
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§ 13 Diarienummer 2021/158 008 KS 

E-förslag: Gång och cykelväg längs Byrumsvägen från 
Löttorp till Byrum 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att beakta E-förslaget i pågående arbete med säkrare cykelvägar och översiktsplan 

Ärendebeskrivning 
Ett e-förslag inkom 2021-06-07 om en separerad gång- och cykelväg längs Byrumsvägen 
från Löttorp till Byrum-Sandvik. Förslaget fick över 50 röster och många positiva 
kommentarer. Kommunfullmäktige lämnade därför 2021-09-20 förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beslutsunderlag 
E-förslag: Separerad gång- och cykelväg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum-Sandvik 
2021-06-07 

Beslut i kommunfullmäktige 2021-09-20 § 109 

Tjänsteskrivelse: Summering av röster och kommentarer på E-förslag 2022-03-04 

Bedömning 
Att bygga ut och utöka möjligheterna att cykla och gå säkert avskilt från vägbanan är en 
tydlig ambition som återfinns i kommunens översiktsplanearbete och i kommunens 
cykelstrategi. Bättre cykelvägar är viktigt både för arbetspendling och, som i aktuellt fall, för 
att få den för kommunen så viktiga besöksnäringen mera hållbar. Utbyggnad av cykelvägar 
kommer att ske i så snabb takt som ekonomi och tillståndsprocesser tillåter. Prioriteringar 
hanteras i kommunens översiktsplan och cykelstrategi. 

Konsekvensanalys 
Att bygga cykelvägar i anslutning till befintliga vägar kostar pengar och är också förenat med 
en ibland tidsödande tillståndsprocess. Många markägare är ofta inblandade och dessa är 
mer eller mindre positiva och har ibland alternativa lösningar till hur en cykelväg skulle kunna 
anläggas. Takten och prioriteringarna i utbyggnaden av cykelvägar påverkas därför inte bara 
av strategiska beslut och budget, utan även av hur lätt eller svårt det är att planera en 
cykelväg.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren 
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§ 14 Diarienummer 2021/89 007 KS 

Svar på revisionsrapport - Följsamhet mot fördjupade 
granskningar i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att  överlämna detta svar till kommunens revisorer 

att  uppdra till kommunchefen att senast till kommunstyrelsens möte i april redovisa en 
kommungemensam rutin på återrapportering av verkställande av beslut i enlighet med 
rapportens intentioner. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har genom Qualitarium AB genomfört en fördjupad granskning med 
syftet att bedöma om Borgholms kommun har hanterat de fördjupade revisionsgranskningar 
som genomförts under åren 2018-2020 på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunstyrelsen ska senast under januari månad lämna svar till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Missiv - Revisionsrapport - Följsamhet mot fördjupade granskningar i Borgholms kommun  

Revisionsrapport - Följsamhet mot fördjupade granskningar i Borgholms kommun 

Bilaga till revisionsrapport - Följsamhet mot fördjupade granskningar i Borgholms kommun - 
Sammanställning av genomförda revisionsgranskningar 

Bedömning 
Revisorernas granskning visar att kommunstyrelsen, nämnderna och bolagets styrelse har 
hanterat de fördjupade revisionsgranskningarna på ett delvis ändamålsenligt sätt. 
Revisorernas rekommendationer har lett till flera konkreta åtgärder i verksamheterna. De 
beslut som avser åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer bedöms delvis 
vara ändamålsenliga. De beskriver föreslagen åtgärd och det utses också i de flesta fall en 
ansvarig tjänsteperson för att säkerställa att åtgärden vidtas.  

Nedan redogörs för de kontrollmål och synpunkter som revisorerna framfört (kursiv stil) och i 
anslutning till dessa för kommunstyrelsen synpunkter och förslag till åtgärder. 
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Det saknas i flera fall angiven tidsplan och det saknas rutin för att inkludera i beslutet när en 
åtgärd ska vara genomförd. Datum för när återrapportering till nämnden ska ske anges i 
några fall men det finns inte rutin för att säkerställa att detta sker. Vi bedömer att det saknas 
en kommunövergripande rutin för att handlägga revisorernas ärenden i styrelsen och i 
nämnderna. Rutiner för ärendehantering bör tas fram och dokumenteras. Vidare bedömer vi 
att det saknas rutiner för att följa upp vidtagna åtgärders effekter. Mot ovan bakgrund 
rekommenderar vi kommunstyrelsen, nämnderna och bolagets styrelse att ta fram rutiner för 
handläggning av revisorernas ärenden som säkerställer  

 att revisorernas rekommendation tas i beaktande  
 att föreslagen åtgärd beskrivs tydligt  
 att ansvarig tjänsteperson även i fortsättningen uppges 
 att datum för när åtgärden ska vara genomförd anges i den mån det är möjligt 
 att datum för återkoppling till nämnden anges 
 att återkopplingen kommuniceras till revisorerna  
 att det sker en systematisk uppföljning av att åtgärden genomförts och att även  
 denna uppföljning även kommuniceras till revisorerna 

 
Svar: Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning att besluten inte följs upp på ett helt 
ändamålsenligt sätt. Därför bör förvaltningen få i uppdrag att ta fram en kommungemensam 
rutin på återrapportering av verkställande av beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Kommunens nämnder och bolag
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§ 15 Diarienummer 2021/89 007 KS 

Svar på revisionsrapport - Granskning av styrande 
dokument 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att överlämna detta svar till kommunens revisorer 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsfirman PWC genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens hantering av styrande dokument och att de hålls aktuella och 
implementeras i verksamheten. Rapporten tillställdes kommunstyrelsen i november 2020 och 
på grund av bristfällig hantering har kommunstyrelsen inte inkommit med ett svar varför 
revisorerna nu påminner kommunstyrelsen om svar.   

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport PWC daterad oktober 2020 
 
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2022-11-17 

Bedömning 
Nedan redogörs för de kontrollmål och synpunkter som revisorerna framfört (kursiv 
stil) och i anslutning till dessa för kommunstyrelsen synpunkter och förslag till 
åtgärder. 

Är styrdokumenten aktuella och uppdaterade? (delvis uppfyllt) 
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld. Vi grundar bedömningen på att kommunstyrelsen, 
vid tidpunkten för granskningen, inte har full kontroll över det samlade antalet styrdokument 
och att det inte finns tillräcklig vetskap om vilka dokument som är aktuella och vilka som 
behöver revideras. Vi noterar att arbete pågår med att kartlägga och inventera styrdokument. 
Vi bedömer att det är av vikt att arbetet snarast kan slutföras och att riktlinjernas regler om 
dokumentansvariga implementeras. 

Svar: Kommunstyrelsen delar rapportens slutsatser och det är av vikt att de styrande 
dokumenten löpande ses över och att det finns ansvariga till respektive dokument samt 
giltighetstid för desamma.  
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Under förra mandatperioden inleddes ett arbete med en total översyn vilket resulterat i en 
bruttolista över olika antagna styrdokument och huruvida de anses aktuella eller ej som 
kompletterades med utdelade ansvar för desamma. Detta har resulterat i att en del 
styrdokument arbetats om och några få har upphävts då de ansetts vara obsoleta. Samtliga 
styrdokument sedan reglerverket infördes följer riktlinjernas regler och regelverket har 
implementerats via nämndsekreterarna.   

Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt ett förslag till nytt reglemente för 
kommunens författningssamling och politiskt antagna styrdokument vilket lämnats till 
nämnderna och bolagen för synpunkter. Syftet är att åtgärda de problem med nuvarande 
regler som identifierats av kommunledningsförvaltningen, tex mindre revideringar för att 
exempelvis uppdatera eventuella laghänvisningar och hänvisningar till den interna 
organisationen (organisationsnamn od). Detta förslag kommer att hanteras under våren av 
kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige. 

Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej aktuella dokument (delvis 
uppfyllt)?  
Vi grundar bedömningen på att riktlinjerna för styrdokument innehåller anvisningar om 
giltighetstid och revidering och att det i rollen som dokumentansvarig enligt riktlinjerna ingår 
att initiera eventuella revideringar. Vi konstaterar dock att riktlinjernas anvisningar inte har 
implementerats i organisationen. Vi anser vidare att riktlinjerna behöver kompletteras med 
rutiner för en årlig aktualitetsprövning av styrdokument som initieras och dokumenteras, 
företrädesvis av kommunkansliet, för att kunna säkerställa att författningssamlingen hålls à 
jour. 

Svar: Att löpande se över styrdokumenten är av vikt men att det ska styras av giltighetstiden 
snarare än en årlig genomgång. Att aktualitetshållningen i sin helhet skulle ligga på kansliet 
(staben) skulle vara att föredra men kräver resurstillskott då kansliet utgörs av 
kommunsekreterare och förvaltningssekreterare. Därför sker arbetet tillsammans över 
förvaltnings- och avdelningsgränser där kansliet håller ihop arbetet.  

Finns rutiner för att implementera beslutade styrdokument? (delvis uppfyllt) 
Vi konstaterar att det, utöver expediering av beslut, förekommer att styrdokument 
kommuniceras ut via intranätet och att det ges information om styrdokument på chefsdagar. 
Vi anser dock att kommunstyrelsen bör upprätta dokumenterade rutiner för att kontinuerligt 
kommunicera ut i organisationen att nya styrdokument har antagits, reviderats eller 
utrangerats. 

Svar: Kommunstyrelsens delar rapportens slutsatser och ger kommunchefen i uppdrag att 
utforma rutiner för att säkerställa att rätt kommunikation ges i organisationen för följsamhet 
och tillämpning.   

Sker en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? (ej uppfyllt) 
Vi grundar bedömningen på att det saknas rutiner för att kontinuerligt och systematiskt följa 
upp att styrdokument tillämpas. Vi noterar att det i vissa styrdokument är tydligt angivet vad 
som gäller för uppföljning och utvärdering, men att uppföljning uteblivit. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör se till att riktlinjerna för styrdokument kompletteras med rutiner för 
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systematisk uppföljning av efterlevnaden av de olika dokumenttyperna. Rutinerna bör 
omfatta formerna för uppföljning vad gäller exempelvis metod, innehåll och rapportering. 

Svar: När nya strategier har arbetats fram enligt riktlinjerna för styrdokument har de även 
åtföljts av handlingsplaner med ofta konkreta åtgärder som i huvudsak arbetats in i 
verksamhetsplanerna för årlig uppföljning. Vissa styrdokument (främst policys, riktlinjer och 
rutiner) följs upp på en daglig basis av verksamheten då det ofta rör sig om personal- och 
ekonomihantering. 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Kommunchefen 
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§ 16 Diarienummer 2023/38 339 KS 

Multiarena i Föra 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  ställa sig positiv till att vara en part och medfinansiär till en Multiarena i Föra. 

Ärendebeskrivning 
Dialog har förts med Föra AIK som önskar bygga en multiarena i Föra. Föra AIK har för 
avsikt att söka medel från externa stiftelser och önskar kommunens medfinansiering om de 
beviljas medel. Bygdegårdsföreningen är villig att arrendera ut mark för ändamålet. 

Beslutet skickas till 
Föra AIK 
Tillväxtavdelningen 
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§ 17 Diarienummer 2018/259 106 KS 

Revidering av förbundsordning Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund 
  

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds Gymnasieförbund föreslår 2022-09-01 § 68 att medlemskommunerna 
godkänner reviderad förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen beslutade 2018-10-13 att godkänna upprättat förslag till reviderad 
förbundsordning. Av förslaget framgår att det i nuvarande förbundsordningen står att 
förbundsdirektören är förbundets skolchef men att denna skrivning tas bort. 

Skollagen reglerar att huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer som ska tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 
(SFS 2018:608). Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Eftersom tillsättning av skolchef regleras i skollagen 
ska det inte regleras i förbundsordningen. Därför tas avsnittet om skolchef bort ur 
förbundsordningen. Inga ytterligare förändringar görs i upprättat förslag.  

I samband med förändrad ledningsorganisation som trädde i kraft 1 augusti 2022 föreslår 
direktionen att ytterligare en skolchef utses. 

Beslutsunderlag 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 2022-09-01§ 68 
Reviderad förbundsordning  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kalmarsunds Gymnasieförbund  

31



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-17  18

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 18 Diarienummer 2023/39 KS 

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; 
Kommunledningsstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande 
kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i syfte att få en 
gemensam bild över vad som behöver göras. 

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefen framgår bland 
annat kommunledningsstabens syfte, organisation, bemanning samt kort om 
utvecklingsarbete med bland annat: 

- Arbetet med RSA och reviderad krisledningsplan.  
- Arbetet med informationssäkerhet och digitalisering. 
- Arbetsbelastning där vi måste arbeta över organisatoriska enheter för att klara 

uppdragen.
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§ 19 Diarienummer 2022/17 311 KS 

Hastighetsbegränsande åtgärder genom Äpplerum 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att tillskriva länsstyrelsen om att sänka hastigheten på aktuell sträcka till 30 kilometer 
per timme.   

Ärendebeskrivning 
Äpplerums ridskola och andra boenden (sökandena) utmed väg 925 (vägen), har tidigare 
ansökt hos länsstyrelsen om att hastighetsbegränsningen på vägen utanför Äpplerums 
lantgård och Lammbutiken ska sänkas från 50 till 30 kilometer i timmen. I andra hand 
önskade sökandena att ett övergångsställe ska anordnas på vägen mellan lantgården och 
parkeringsplatsen.  

I Äpplerum bedrivs bland annat ridskola för cirka 70 barn. Det betyder att barnen, i sällskap 
av vuxna och ibland medföljande syskon, måste gå över vägen fyra gånger vid varje lektion. 
Även om två vuxna, med reflexväst och blinkande belysning, följer ryttaren över vägen är det 
många trafikanter som kör för fort och därför måste tvärnita. Därutöver korsar lantgårdens 
ägare, med eller utan hästar, vägen flera gånger varje dag för att bland annat komma till 
hagarna som ligger på andra sidan vägen. Såväl bilar som tung trafik visar ingen hänsyn till 
vad som sker utmed vägen. Det har förkommit olyckor på platsen och varit nära trafikolyckor 
vid flera tillfällen.   

Länsstyrelsen har tidigare avslagit ansökan men barn och vuxna har tillskrivit kommunen 
återigen med förhoppning om att kommunen kan agera.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från barn till kommunstyrelsens ordförande 

Beslut från länsstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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§ 20 Diarienummer 2023/37 001 KS 

Projekt – minskad veckoarbetstid för heltidsanställda 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  godkänna projektet avseende arbetstidsförkortning för det särskilda boendet, 
Åkerbohemmet, i enlighet med projektplanen.  

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen och socialnämnden föreslår att ett projekt med arbetstidsförkortning där 
arbetstidsmåttet sänks med 5,5 timmar/vecka timmar/vecka. Projektet föreslås genomföras 
under 2023 för det särskilda boendet Åkerbohemmet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut § 143 2022 
Tjänsteskrivelse - Projekt sänkt arbetstidsmått  
Projektplan 

Bedömning 
En väl fungerande arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet motsvarar 
verksamhetens behov av bemanning och kompetens, använder resurser jämnt och effektivt 
samtidigt som en god arbetsmiljö tillgodoses. I verksamheter som bedrivs dygnet runt, ställs 
särskilda krav på arbetstidsförläggningen ur ett hälsoperspektiv för att möjliggöra ett långt 
och hållbart arbetsliv. Arbetstid och förläggningen av denna är en av de viktigaste resurserna 
som arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för 
medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas. 

Olika forskningsprojekt pågår för att öka kunskapen om eventuella samband mellan 
exempelvis arbetstidsförläggning, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Arbetstid och 
arbetstidsförläggning är därför en aktuell och angelägen fråga. 

Den ständigt pågående utvecklingen av verksamhet, organisation, digitalisering, arbetssätt 
och därtill demografiska förändringar ställer höga krav på kompetensför-sörjningen och hur 
välfärdens resurser används på bästa och mest effektiva sätt. I projektplanen som ska 
arbetas fram ingår det att medarbetarna arbetar 85 % med behållen heltidslön. 
Arbetstidsmåttet sänks med 5,5 timmar/vecka vilket innebär att det sänks från 37 till 31,5 
timmar/vecka.  
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I och med Heltid som norm, har verksamheten en viss överkapacitet, framför allt på 
eftermiddagarna. Då arbetstidsmåttet sänks kommer överkapaciteten minska.  

Ytterligare en önskad effekt är ökad återhämtning med minskad sjukfrånvaro som följd. 
Kostnaden för övertid bör därmed sänkas.  

Projektet pågår under 2023. Projektplanen utformas under januari månad i sam-verkan med 
Kommunal. Genomförandet samt löpande uppföljning sker därefter uti-från projektplan.  

Om projektet ger önskade effekter kan projektet komma utökas området till fler enheter inom 
äldreomsorgens verksamheter. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
HR-avdelningen 
Socialnämnden 
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§ 21 Diarienummer 2022/210 024 KS 

Lönetillägg för nyutbildade undersköterskor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att  nyutbildad undersköterska med godkänd examen får en löneökning med 2000 kr per 
månad från och med 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår att personalutskottet beslutar om att ge en löneökning med 2000 kr 
per månad i stället för 1000 kr per månad för en nyutbildad undersköterska med godkänd 
examen från och med 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut § 128 2022 
Tjänsteskrivelse - Lön till nyutbildad undersköterska 2023. 

Bedömning 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för 
Sveriges kommuner. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner fortsätta att 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.  

Det finns olika strategier och satsningar bland annat Äldreomsorgslyftet som är en statlig 
satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning 
till undersköterska. Andra satsningar som syftar till att höja kvalitén är att införa fast 
omsorgskontakt. Den tänkta lagändringen handlar om att höja kvaliteten i hemtjänsten och 
den som utses till fast omsorgskontakt ska ha lämplig utbildning och erfarenhet som 
motsvarar undersköterska.  

Borgholms kommun vill därför införa är en löneökning för nyutbildade undersköterskor som 
har godkänd examen, med 2000 kr per månad, till skillnad från tidigare 1000 kr per månad. 
Satsningen är viktig för att fortsätta att uppmuntra medarbetare till att utbilda sig och för att 
behålla rätt kompetens. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
HR-avdelningen 
Socialnämnden
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§ 22 Diarienummer 2022/210 024 KS 

Löneöversyn 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  godkänna förslaget till löneöversyn 2023 där det prioriterade utrymmet ska gå till 
kommunens ”baspersonal”. 

att ge HR-chefen i uppdrag att återkomma med statistik om genomförda och 
dokumenterade lönesamtal som godkänts av båda parter. 

Ärendebeskrivning 
HR-chefen och ekonomichefen redogör för förutsättningarna, tidsplan och förslag till 
prioriteringar inför årets löneöversyn. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
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§ 23 Diarienummer 2022/199 028 KS 

Riktlinje för bidrag till arbetsskor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att anta riktlinje för bidrag till arbetsskor. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2019-08-19 §166 beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram 
riktlinjer till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021. Detta är en del av de beslut 
som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till. 

Kommunstyrelsen 2020-03-24 §53 beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma 
med förslag till beslut om bidrag för arbetsskor inom äldreomsorgen. Förslaget ska innehålla 
en kostnadsanalys och en översikt av helhetsbehovet av ett bidrag för arbetsskor.  

Beslutsunderlag 
Kommunchefen och HR-chefen har tagit fram en riktlinje för beslut. 

Riktlinjen omfattar yrkesgrupper inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt inom 
omsorgen för funktionsnedsatta i Borgholms kommun.  Utöver dessa yrkesgrupper föreslås 
även anställda inom förskoleverksamhet och fritidshem i Borgholms kommun omfattas. 

Bidraget betalas ut till alla anställda inom dessa yrkesgrupper oavsett anställningsform, 
avlöningsform eller sysselsättningsgrad. 

Bedömning 
Bidrag till arbetsskor är en uppskattad förmån och föreslås utökas till att även omfatta 
anställda inom barnomsorgen, vilket överensstämmer med intentionerna i fullmäktiges 
rambudget.  

Konsekvensanalys 
Bidraget riktar sig till alla anställda inom vissa personalgrupper och är oberoende av 
anställningsform.  

Enligt 3 och 4 §§ Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 
arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning är det förbjudet att missgynna 
en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånligare löne- 
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eller anställningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar för en tillsvidareanställd. HR-chefens 
bedömning är att det aktuella förslaget innebär att arbetsgivaren följer lagstiftningen.  

För att finansiera bidrag till arbetsskor sker en ramändring av budgeten där 100 000 kronor, 
av totalt 500 000 kronor, flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden. Detta hanteras 
av ekonomiavdelningen i en separat beslutsprocess. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikatörerna 
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§ 24 Diarienummer 2022/202 000 KS 

Riktlinje för friskvårdsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  

att  anta justerat förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag. 

att  delegera till HR-chefen att revidera rutinen för friskvårdsbidrag så att den anpassas 
till aktuellt förfarande av hantering och utbetalning.  

Ärendebeskrivning 
HR-avdelningen ser ett behov av justering av Riktlinje för friskvårdsbidrag 2021-06-29 med 
anledning av följande orsaker:  

- Förändrat förfarande av utbetalning.  
- Behov av justering för att säkerställa rättvis fördelning.  
- Bidraget för 2023 är 3000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 
Förslag till justering av riktlinje för friskvårdsbidrag, 2022-12-14.  

Bedömning 
Riktlinjen är reviderad med avseende på fördelning och hantering av utbetalning. 
 

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att arbetsgivaren erbjuder en rättvis fördelning av friskvårdsbidrag oavsett 
anställningsform. Enligt 3 och 4 §§ Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av 
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning är det 
förbjudet att missgynna en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa 
mindre förmånliga löne- eller anställningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar för en 
tillsvidareanställd.  

Bedömningen är att förslaget inte påverkar budgetförutsättningarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunikatörerna 
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HR-avdelningen  
 41



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-17  25

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 25 Diarienummer 2023/28 024 KS 

Pensionspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  

att anta reviderad pensionspolicy 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga 
organisationerna i kommuner och regioner kommit överens om förändringar för 
tjänstepensionen. Den viktigaste förändringen är att Borgholms kommun betalar in mer 
pengar till de anställdas tjänstepension, vilket kommer att ha stor betydelse för den slutliga 
pensionen. Det moderniserade avtalet AKAP-KR, som börjar gälla den 1 januari 2023, är 
också enklare att förstå och utgår helt från den anställdes inkomst. 

De flesta anställda som idag omfattas av pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL kommer, den 1 
januari 2023 att gå över till AKAP-KR. Avtalet gäller för alla anställda inom kommun, region 
och kommunala bolag som är födda 1958 och senare. 

Beslutsunderlag 
Reviderad pensionspolicy för Borgholms kommun daterat 2023-01-09. 

Bedömning 
Borgholms kommun bör uppdatera och revidera pensionspolicyn så att den är anpassad 
efter förändringar i tjänstepensionen. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun bör följa nationella förändringar. 

Finansiering av förändringarna i tjänstepensionen är inom ramen för budget. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikatörerna 
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§ 26  

Information från utbildningschef och HR-chef 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningschefen och HR-chefen informerar om arbete och pågående förhandlingar för att 
behovsanpassa delar av utbildningsförvaltningens verksamhet. 

 

43


	Protokoll förstasida
	08:30-09:30 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Socialnämnden 
	Beslut KSAU 2023-01-17
08:30-09:30 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Socialnämnden 

	Start-PM Knäppinge 10:1 Biogasanläggning
	Beslut KSAU 2023-01-17
Start-PM Knäppinge 10:1 Biogasanläggning
	Sida 1
	Sida 2


	Handlingsplan för fossilbränslefritt 2030
	Beslut KSAU 2023-01-17
Handlingsplan för fossilbränslefritt 2030
	Sida 1
	Sida 2


	Ekologisk hållbarhetsstrategi 
	Beslut KSAU 2023-01-17
Ekologisk hållbarhetsstrategi 
	Sida 1
	Sida 2


	Reglemente för kommunens författningssamling och politiskt antagna styrdokument
	Beslut KSAU 2023-01-17
Reglemente för kommunens författningssamling och politiskt antagna styrdokument
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Motion (Per Lublin ÖP) - Om att tillsätta en beredningsgrupp att fördjupa sig i frågor om stigande vattennivåer
	Beslut KSAU 2023-01-17
Motion (Per Lublin ÖP) - Om att tillsätta en beredningsgrupp att fördjupa sig i frågor om stigande vattennivåer
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Charlotte Håkansson van Luijn M) - om hjärtstartare
	Beslut KSAU 2023-01-17
Motion (Charlotte Håkansson van Luijn M) - om hjärtstartare
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Per Lublin ÖP) - om kommunala trygghetsboenden
	Beslut KSAU 2023-01-17
Motion (Per Lublin ÖP) - om kommunala trygghetsboenden
	Sida 1
	Sida 2


	E-förslag 2020
	Beslut KSAU 2023-01-17
E-förslag 2020

	E-förslag 2021
	Beslut KSAU 2023-01-17
E-förslag 2021

	E-förslag: Multisportarena till Gärdslösaskola/by
	Beslut KSAU 2023-01-17
E-förslag: Multisportarena till Gärdslösaskola/by

	E-förslag: Ny mattbrygga i Borgholm
	Beslut KSAU 2023-01-17
E-förslag: Ny mattbrygga i Borgholm

	E-förslag: Gång och cykelväg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum
	Beslut KSAU 2023-01-17
E-förslag: Gång och cykelväg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på revisionsrapport - Följsamhet mot fördjupade granskningar i Borgholms kommun
	Beslut KSAU 2023-01-17
Svar på revisionsrapport - Följsamhet mot fördjupade granskningar i Borgholms kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på revisionsrapport - Granskning av styrande dokument
	Beslut KSAU 2023-01-17
Svar på revisionsrapport - Granskning av styrande dokument
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Multiarena i Föra 
	Beslut KSAU 2023-01-17
Multiarena i Föra 

	Revidering av förbundsordning Kalmarsunds Gymnasieförbund
	Beslut KSAU 2023-01-17
Revidering av förbundsordning Kalmarsunds Gymnasieförbund

	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Kommunledningsstaben 
	Beslut KSAU 2023-01-17
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Kommunledningsstaben 

	Hastighetsbegränsande åtgärder genom Äpplerum
	Beslut KSAU 2023-01-17
Hastighetsbegränsande åtgärder genom Äpplerum

	Projekt – minskad veckoarbetstid för heltidsanställda
	Beslut KSAU 2023-01-17
Projekt – minskad veckoarbetstid för heltidsanställda
	Sida 1
	Sida 2


	Lönetillägg för nyutbildade undersköterskor 
	Beslut KSAU 2023-01-17
Lönetillägg för nyutbildade undersköterskor 

	Löneöversyn 2023
	Beslut KSAU 2023-01-17
Löneöversyn 2023

	Riktlinje för bidrag till arbetsskor
	Beslut KSAU 2023-01-17
Riktlinje för bidrag till arbetsskor
	Sida 1
	Sida 2


	Riktlinje för friskvårdsbidrag 
	Beslut KSAU 2023-01-17
Riktlinje för friskvårdsbidrag 
	Sida 1
	Sida 2


	Pensionspolicy 
	Beslut KSAU 2023-01-17
Pensionspolicy 

	Information från utbilningschef och HR-chef
	Beslut KSAU 2023-01-17
Information från utbildningschef och HR-chef


