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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 76 Information från verksamheten 2020/11 002 3

§ 77 Information om detaljplan för del av Höken 8 2017/106 214 4

§ 78 Avstämningsmöte projektgruppen och artitekt; Projekt nybyggnation 
Åkerboskolan

2019/91 291 5

§ 79 Information om särskilt boende Ekbacka 2019/160 254 6 - 9

§ 80 Revidering av budgetprocessen 2020/23 041 10 - 11

§ 81 Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut 
lokaler

2020/77 805 12

§ 82 Fakturering till näringsliv och föreningar; arrenden och avgifter 13

§ 83 Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020, vårbeslut 2019/247 048 14 - 15

§ 84 Ansökan om bidrag till grannsamverkan 2020/65 048 16

§ 85 Ansökan belysning vid busshållplatsen i Stora Mossen, Byxelkrok. 2014/266 317 17

§ 86 Ansökan om gatubelysning vid bil-/cykel- och gångsvägskorsning 
Ålfiskaregatan

2019/87 317 18

§ 87 Övertagande av belysning, Mörtstigen och Gäddstigen 2019/180 317 19

§ 88 Informations/trygghetspunkter i Borgholms kommunen 2020/69 189 20

§ 89 Begäran att återställande av trottoar på Vikingavägen 2020/70 311 21

§ 90 Upprustning av toalett vid busstationen i centrala Borgholm 2020/76 059 22

§ 91 Infomation om Trafikverkets projekt väg 136 2015/187 014 23

§ 92 Förslag till cykelstrategi för samråd 2018/187 109 24

§ 93 Godkännande av yttrande till granskning av översiktsplan för 
Oskarshamns kommun 

2020/58 212 25

§ 94 Godkännande av sköteslavtal Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 2015/36 214 26

§ 95 Återrapportering av uppdrag; Återtagande av del av arrendemark; 
Kungsgården

2016/252 262 27

§ 96 Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020 2020/73 00 28 - 29

§ 97 Remiss av SOU 2019:63; Mer biogas För ett hållbart Sverige (SOU 
2019:63) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

2020/62 370 30

§ 98 Årsredovisning 2019 2019/69 041 31
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-07 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunens arbete 
och läge.

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar bland annat om:

- Utvärdering av sammanslagningen av kommunledningskontoret och samhälls-
byggnadsnämnden till kommunledningsförvaltningen på går. 

- Plan- och byggenheten planerars delas i samband med att nuvarande plan- och 
byggchef slutar. 

- Ekonomi- och fastighetschefen kommer att gå över som tillförordnad förvalt-
ningschef för socialförvaltningen i samband med att nuvarande socialchef slutar. 
Budgetchefen kommer att gå in som tillförordnad ekonomi- och fastighetschef. 

- Arbetet med en gemensam telefonnummerserie kommer snart att lyftas i Ölands 
kommunalförbund. 

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-07 77

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2017/106 214 KS

Information om detaljplan Höken

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra kommunchefen kontakta utbildningsförvaltningen för att undersöka 

kompensatoriska lösningar för Viktoriaskolan till följd av det förlorade grönom-
rådet.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Höken 8 har varit på granskning. Plan- och byggchefen och 
planarkitekt Emma Karlsson är bjudna till sammanträdet för att redogöra för svaren. 

Dagens sammanträde
Plan- och byggchefen och planarkitekt Emma Karlsson redogör för de svar som 
kommit på förslaget till detaljplan som skickats på granskning. Länsstyrelsen har 
lämnat synpunkter på den planerade hanteringen av dagvattnet på den planerade 
fastigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill se att kommunchefen ansvara för att en dialog 
förs med utbildningsförvaltningen för att finna lösningar på oron över förlorade grön-
områden som Viktoriaskolans elever använder. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2019/91 291 KS

Avstämningsmöte projektgruppen och artitekt; Projekt nybyggnation 
Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för god dialog.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat till möte med styrgruppen för Projekt ny-
byggnation Åkerboskolan för att föra dialog. Mötet sker i dialogform i försök att få en 
gemensam bild över vad som behöver göras.

Till dagens sammanträde har Atrio Arkitekter AB bjudits in att delta för att diskutera 
kommande arbete.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10 § 73 Avstämningsmöte KSAU UNAU; 
projekt nybyggnation Åkerboskolan.
Programskiss.

Dagens sammanträde
Inbjudna arkitekter från Atrio presenterar framtagen programskiss och presenterar 
planerade ytor. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2019/160 254 KS

Information om särskilt boende Ekbacka

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att uppdra till kommunstyrelsen att stycka av och upprätta ett marköverlåtelseav-

tal för del av Ekbackaområdet till ägt dotterbolag till BJC Group AB för en kö-
peskilling om 1000 kronor per m2.

att uppdra till kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med ägt dotterbolag till BJC 
Group AB om minst 20 år för ett särskilt boende om 80 platser på den försål-
da fastigheten med möjlighet till förlängning. Hyresavtalet ska även reglera 
att LOU följs i efterföljande byggentreprenadupphandling.

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en byggentreprenad-upphandling 
för ett särskilt boende där byggentreprenadkontraktet överlåts till hyresvär-
den.

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och föreslå kommunfullmäktige lämpli-
ga åtgärder för Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5 och 6.

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget fö-
reslås kommunstyrelsen besluta:

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnds arbetsutskott till styr-
grupp för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

att uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från 
socialförvaltning, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdel-
ningen samt att anlita en extern projektledare för den fortsatta processen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra ta fram en tidsplan för projektet tills när kommunstyrelsens bereder 
ärendet. 

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har behoven av ett nytt modernt äldreboende lyfts fram så-
väl av verksamhet som av politisk ledning. Detta då kommunens fastigheter för 
äldreboenden har stora underhållsbrister vilket medför att de dels inte uppfyller da-
gens krav på särskilda boenden, dels inte arbetsmiljökraven. Kommunen har också 
Sveriges högsta medelålder och andelen så kallade ”äldre äldre” beräknas öka un-
der kommande år. Samtidigt visar erfarenheten att behovet av boende för personer 
med demenssymtom ökar och sjukdomen drabbar allt yngre personer. Sammanta-
get kommer alltså ett ökat anspråk på vård och omsorg uppstå. 

6



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-07 79

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Idag har kommunen 137 platser varav 74 bedöms ha så stora brister att det krävs 
omfattande åtgärder för att få dessa förenliga med dagens krav. Att åtgärda befint-
liga fastigheter skulle också medföra att antalet platser blir färre vilket i sin tur leder 
till mindre effektiv verksamhet och högre kostnad per omsorgstagare. 

I kommunens lokalförsörjningsplan har äldreboendenas status bedömts enligt föl-
jande:

Särskilt boende Platser Bedömning och okulär undersökning.

Åkerbohemmet Löttorp 36 Fungerande, men eftersatt underhåll och upp-
rustning planeras.

Soldalen Köpingsvik 23 Stora brister gällande arbetsmiljö och brand. 
Eftersatt underhåll.

Strömgården Borgholm 17 Stora brister gällande arbetsmiljö, brand, ventila-
tion och utemiljö. Mycket stora renoveringsbe-
hov.

Ekbacka 2 Borgholm 14 Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande 
underhåll.

Ekbacka 4 Borgholm 13 Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande 
underhåll.

Ekbacka 5 Borgholm 17 Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Ekbacka 6 Borgholm 17 Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Totalt antal platser 137

Enligt prognosen som tagits fram av socialnämnden bedöms behovet år 2026 öka 
med 33 platser, vilket framgår av tabellen nedan.

Nuläget 65-79 
år

80-äld-
re

Prognos 
2026

65-79 
år

80-äld-
re

Förändring

SÄBO 27 94 SÄBO 26 128 33 platser

Totalt i 
kommunen

2756 927 Totalt i 
kommunen

2585 1329

Andel på 
SÄBO

1 % 9,7 % Procentuellt 1 % 9,7 %

Den sammantagna bedömningen är att det finns ett behov för ett nytt särskilt boen-
de om 80 platser som ska ersätta Soldalen (23 platser), Strömgården (17 platser) 
och Ekbacka avdelning 5 och 6 (17 + 17 platser). Nya äldreboenden planeras i av-
delningar med 10 platser och gärna så att en överlappning kan ske mellan avdel-
ningar särskilt nattetid. Detta skulle även bli mer rationellt för verksamheten då en 
god och effektiv omvårdnad kan ges i ett sådant boende. 
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En intresseförfrågan gick därför ut sommaren 2019 till ett antal entreprenörer att 
komma med hur de skulle kunna utveckla ett nytt särskilt boende i enlighet med 
ovan och i enlighet med de krav som tagits fram tillsammans med verksamheten. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 25 att utse BJC Group AB som huvudal-
ternativ till förslag om blockhyresavtal (läs mer under rubriken blockhyresalternati-
vet).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under vintern beslutat att en ny detaljplan för 
ändamålet ska upprättas på Ekbackaområdet. Planen förväntas vara färdig under 
2020.

Under februari månad har fördjupad information hållits till de politiska partier som 
så önskat om behov och olika alternativ, enligt nedan, som föreligger för att möta 
behovet.

Blockhyresalternativet
Alternativet något förenklat att kommunen genom markanvisning försäljer del av 
Ekbackaområdet till ett bolag som ska äga och förvalta fastigheten. Kommunen gör 
härefter en byggentreprenadupphandling för ett särskilt boende som överlåts till 
bolaget. Hyresnivån bestäms i förhand i relation till den totala kostnaden för tota-
lentreprenaden. Detta innebär att det kan bli ett annat bolag som uppför byggna-
den än det som sedan äger och förvaltar den. Hyresnivån har beräknats utifrån ett 
markförsäljningspris på 1000 kronor per kvadratmeter på bruttoytan.

Kooperativ hyresrätt
Detta är ett alternativ till att bygga och äga i egen regi och att blockhyra av ett bo-
lag. Det innebär att en samverkansförening bildas av de boende, kommunen och 
till exempel Riksbyggen som också utgör styrelse. Det bygger vidare på en minimal 
insats för de boende (100 kronor) och att kommunen betalar lokalhyra för gemen-
samma och verksamhetsytor. Vidare innebär det ett kommunalt borgenslån varför 
förslaget inte ger kommunen ett större reellt låneutrymme än vid byggnation i egen 
regi. Denna konstruktion gör att kommunen ändå sitter med hela risken för all fram-
tid samtidigt som det inte sker någon offentlig upphandling av vare sig hyreskon-
trakt eller byggnation. 

Den indikativa byggkostnaden som kommunen erhållit från Riksbyggen inkluderar 
ett tillagningskök för 150 måltider och uppgår till 246,5 mkr. Den indikativa hyran 
bygger på 70 års avskrivning att jämföras med 40 år i egen regi.

Bygga och äga i egen regi
Parallellt med utvärdering har en extern konsult upprättat en kalkyl på att bygga i 
egen regi. Kalkylen är baserad på genomfört bygga av SÄBO i Kalmar samt på 
ÅF:s kalkylhandbok. Bedömd byggkostnad kalkyleras till 229 mkr exklusive storkök 
och konstnärlig utsmyckning, vilket är jämförbart med det indikativa pris som läm-
nats för kooperativ hyresrätt. Kostnadsberäknad i kostnadsnivå september 2019 ut-
an hänsyn till kapitalkostnader under byggtid. 
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Ekonomisk jämförelse
För att jämföra de tre alternativen måste de omräknas till indikativ årshyra. I denna 
har hyrorna för lägenheterna räknats bort då de ska bäras av de boende.  Den 
maximala hyran har satts till 7000 kronor per månad i samtliga alternativ. Vidare 
kan momsersättning sökas för gemensamhetsutrymmet vilket gjorts i årshyreskost-
naden och vid alternativet kooperativ hyresrätt ingår borgensavgift till kommunen 
vilket reducerar nettohyran. 

Blockhyresalternativet 2 250 tkr per år
Riksbyggen 2 000 tkr per år
Egen regi (år 1-20) 2 728,2 tkr per år

Ekonomisk bedömning
Kommunen har stora investeringsbehov i övrigt under kommande år. Till exempel i 
infrastruktur och kommersiell verksamhet men även i ny skola i Löttorp och nya för-
skoleavdelningar samt inte minst ett stort underhållsbehov i befintliga fastigheter. 
Samtidigt är det kommunala låneutrymmet begränsat då koncernens låneskuld in-
klusive ansvarsförbindelser uppgår till cirka 950 mkr.

Med hänsyn till verksamhetens behov och den ekonomiska bedömningen föreslås 
att kommunen går vidare med blockhyresalternativet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar se en tidsplan och uppdrar kommunchefen 
att ta fram en sådan till när kommunstyrelsen bereder ärendet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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§ 80 Dnr 2020/23 041 KS

Revidering av budgetprocessen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att senarelägga budgetprocessens aktiviteter 2020 till tidigast 1 september och 

beslut av årsplan 2021 samt plan 2022-2024 i kommunfullmäktige till novem-
ber. Beslut om specifika datum delegeras till budgetberedningen.

att verksamhetsplaner 2020 beslutas i respektive nämnd senast under decem-
ber.

att beslut om intern kontroll beslutas 2020 i november i dokumentet årsplan med 
budget.

Ärendebeskrivning
I tidigare av kommunfullmäktige beslutad styrmodell (KF 2018-02-19 § 47) anges 
att årsplan med budget för nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäkti-
ge i juni. I och med rådande situation avseende COVID-19 och de osäkerhetsfakto-
rer som det medför förslås det att budgetprocessen senareläggs med beslut i kom-
munfullmäktige i november. 

Beslutsunderlag
Borgholms kommuns Styrmodell KF 2018-02-19 § 47.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01.

Bedömning
En senareläggning av budgetprocessen, och att beslut av årsplan med budget i 
kommunfullmäktige flyttas till november, medför att beredning av årsplan med bud-
get sker i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen under ok-
tober. Genomförande av MBL (Lag om medbestämmande)-förhandling flyttas och 
planeras in senast tio dagar innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Budgetberedningar/budgetdialoger påbörjas efter sommaren och datum för bud-
getberedningar/budgetdialoger och budgetdag flyttas från april till september. 

Enligt beslutad styrmodell ska nämnderna påbörja arbetet med sina verksamhets-
planer för nästkommande år i juni och beslutas i respektive nämnd under oktober. 
Senareläggning av beslut i kommunfullmäktige medför att arbetet med nämnder-
nas verksamhetsplaner får ske parallellt med beslut i respektive nämnd under no-
vember/december beroende på när nämnderna har sina sammanträden planerade. 
Nämndens sammanträde måste dock vara efter beslut i kommunfullmäktige i no-
vember och senast under december. 
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Under december samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, i de fall det bedöms 
nödvändigt, med ytterligare avstämning av någon styrelse och nämnds verksam-
hetsplan. Kallelse till denna sker i särskild ordning. Nämndernas verksamhetspla-
ner presenteras i kommunstyrelsen under december. 

Konsekvensanalys
Konsekvensen av att senarelägga budgetprocessen är att tiden, för förvaltningarna 
och verksamheterna, att anpassa sina verksamheter efter ramförändringar blir kor-
tare. Det kommer under 2021 bli svårare för verksamheterna att få helårseffekt av 
förändringar. 

Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner försvåras för förvaltningarna inför kom-
mande budgetår då arbetet behöver sker parallellt och till viss del även innan års-
plan med budget är beslutad i kommunfullmäktige. 

En ytterligare osäkerhetsfaktor är om pandemin fortsätter även under hösten och 
budgetprocessen tvingas senareläggas ännu mer. Det kan medföra att beslut av 
årsplan och verksamhetsplaner inte hinner fattas innan årets början. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen

______________
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§ 81 Dnr 2020/77 805 KS

Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut 
lokaler

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni.

att avsätta 80 tkr från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt 
och bidrag, aktivitet 1019, till föreningar med samlingslokaler och som ska 
fördelas mellan föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.

Ärendebeskrivning
Åtgärder för att mildra effekterna av de förändrade förutsättningarna för det lokala 
föreningslivet till följd av coronaviruset COVID-19 har diskuterats i krisledningssta-
ben och mellan kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.

Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från lo-
kaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.

För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrot-
tande har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommu-
nens idrottsplatser och -hallar.

Kommunen buslutade 2020-03-27 att de föreningar som får aktivitetsstöd för sin 
barn- och ungdomsverksamhet får ett extra bidrag, totalt 100 tkr. Föreningarna be-
höver inte söka bidraget utan det betalas ut direkt.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________

12



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-07 82

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2020/59 KS

Fakturering till näringsliv och föreningar; arrenden och avgifter

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att inte ta ut avgifter för uteserveringar fram till 30 juni. 

Ärendebeskrivning
Till följd av coronavirusets, COVID-19, smittorisk har ordförande föreslagit att kom-
munstyrelsens arbetsutskott diskuterar eventuella åtgärder för att underlätta för be-
söksnäringen vars förutsättningar förändrats.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att inte ta ut uteserveringsavgifter fram till 
30 juni för att underlätta för det lokala näringslivet.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 83 Dnr 2019/247 048 KS

Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020, vårbeslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna följande uppväxlingsprojekt och bidragssummor:

Sökande: Beviljat bidrag:

Egby Byalag 84,5 tkr
Köping-Egby Hembygdsförening 40 tkr

Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering 
till kommunen och konteras 1010 46300 2203.

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två måna-
der efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta 
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet 
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genom-
förs ska bidraget återbetalas i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i budget 2020 reserverat 500 tkr för uppväxlingsprojekt. 
2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, kriterier 
för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning. 

Det framgår att både enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare kan 
var för sig eller tillsammans söka bidrag från uppföljningsprojektet.

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ 
från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats 
ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material 
och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal. 

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbe-talning 
två gånger per år med maximalt 100 tkr per projekt.  Den som erhållit bidrag ska 
lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att det har 
avslutats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 12 beviljade Byxelkroks Hamnföre-
ning Ekonomisk Förenings ansökan för medfinansiering av utegym i Byxelkrok med 
45 tkr ur anslaget för uppväxlingsprojekt 2020.

Inför vårens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit: 

Sökande Eget arbete Ansökt belopp till
1.  Egby Byalag Handräckning och 84,5 tkr

bortförsel av sten
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2.  Köping-Egby Grävarbete 40 tkr för Hem-
bygdsförening köp av  

Kabel
/Markmätarskåp
abonnemang och 
armaturer Up-light

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar.
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01.

Bedömning
Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja all-
männyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Må-
let är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i 
den lokala utvecklingen runt om i kommunen. 

Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva 
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget 
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska använ-
das till. 

Det bör noteras att alla föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgäng-
lighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer.

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Efter ut-
betalning av då beviljade bidrag återstår 330,5 tkr. 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser båda inkomna ansökningar uppfyller kraven 
för uppväxlingsprojekt och godkänner ansökningarna om 84,5 tkr till Egby Byalag 
och 40 tkr till Köping-Egby Hembygdsförening.

Skickas till
Edby Byalag
Köping-Egby Hembygdsförening
Borgholm Energi AB
Ekonomi och fastighetsavdelningen

______________
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§ 84 Dnr 2020/65 048 KS

Ansökan om bidrag till grannsamverkan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå ansökan om bidrag till SFF Stöldskyddsföreningen.

Ärendebeskrivning
Samverkan mot brott finansierar idag Grannsamverkansverksamheten i Sverige 
och önskar bidrag från Borgholms kommun på 5 000 kronor för 2020 eller 10 tkr för 
2020 och 2021, för att stödja och utveckla verksamheten. Svar önskas senast den 
30 juni 2020.

Grannsamverkansområden ska alltid vara skyltade och det går inte att få en skylt 
utan att haft en genomgång av regler/innebörden av att ingå. Alla samverkansom-
råde finns registrerade hos kommunen med ansvarig kontaktperson.

Skyltar delas ut av polisen i kommunen. I dagsläget är skyltarna gratis för de som 
ingår i grannsamverkan. Enligt skrivelsen/ansökan från SSF Stöldskyddsförening-
en kan de tvingas ta ut en avgift för skyltning och material i framtiden om de inte får 
tillräckliga bidrag från kommunerna, vilket kan innebära att en del avstår från att in-
gå i grannsamverkan. 

Tidigare ansökningar om bidrag från kommunen inkomna 2016, 2017 och 2018 har 
avslagits.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av resultat i rapport om grannsamverkansområdens effekt.
Ansökan om bidrag till grannsamverkan 2020 – 2021, 2020-03-23.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-24.

Skickas till
Blankett bifogad ansökan skickas till SSF Stöldskyddsföreningen

______________
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§ 85 Dnr 2014/266 317 KS

Ansökan belysning vid busshållplatsen i Stora Mossen, Byxelkrok.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå ansökan om ny vägbelysningsanläggning på Enerumsvägen 80-96, Sto-

ra Mossen med hänvisning till att huvudregeln enligt riktlinjerna för väg-/gatu-
belysning i Borgholms kommun är att uppförandet bekostas av sökande efter 
särskild överenskommelse med Borgholm Energi Elnät AB. 

att meddela sökande att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till 
att ta över driften av anläggningen om sökande bekostar uppförande av be-
lysningsanläggning i enlighet med antagna riktlinjer.

Ärendebeskrivning
I en skrivelse inskickad 2014-11-16 önskades gatubelysning vid hållplatsen 
i Stora Mossen. 

Ärendet har av förvaltningen skickats till Borgholm Energi Elnät AB:s elin-
genjör för att lämna en ta fram en kostnadsberäkning och lämna en tjänste-
skrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Förfrågan.
Riktlinjer för väg-/gatubelysning i Borgholms kommun.
Elnätskarta.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-02.
Karta

Bedömning
Ansökan är inte i linje med kommunens riktlinjer för väg-/gatubelysning i Borgholms 
kommun.

Konsekvensanalys
Anläggningen skulle bestå av en belysningspunkt med tillhörande markförlagd kabel 
samt nytt skåp för styrning och mätning, utfört enligt Borgholms Kommuns riktlinjer 
under kontroll av undertecknad. Vägbelysningsarmatur placeras på rörstolpe strate-
giskt placerade enligt fastighetsägarnas önskemål utmed busshållplats Enerumsvä-
gen 96 inklusive skåp för mätplats på grund av utökning av befintligt shablonabon-
nemang.

Skickas till
Frågeställare
______________
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§ 86 Dnr 2019/87 317 KS

Ansökan om gatubelysning vid bil-/cykel- och gångsvägskorsning Ålfis-
karegatan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ansökan beviljas med hänvisning till antagna riktlinjer för väg-/gatubelysning i 

Borgholms kommun till en kostnad beräknad till 38 tkr exklusive moms. An-
läggningen ska bestå av utökning med två stycken vägbelysningsarmatur på 
rörstolpe strategiskt placerade enligt förslagsgivarens förslag utmed Ålfiskare-
gatan/GC-väg

Ärendebeskrivning
I en anonym skrivelse inkommen till kommunen 2019-04-02 önskas bylysning vid 
kosningen Ålfiskaregatan/gång- och cykelväg för en säkrare trafik. 

Förslaget på säkrare nedfart till Björkviken med önskemål om att kommunen monte-
rar ny vägbelysningsstolpar/armaturer vid Korsningen Ålfiskaregatan/ GC-väg inne-
bär att anläggningen skall bestå av två stycken belysningspunkter med tillhörande 
markförlagd kabel. Styrning och matning kan ske från befintlig GC-vägbelysningsan-
läggning.

Beslutsunderlag
Förfrågan.
Elnätskarta.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01.

Konsekvensanalys
En kostnad för kommunen kommer uppstå på cirka 38 tkr. Exklusive 
moms beräknat enligt följande: 
60 meter grävning á 200 kronor metern = 12 tkr
2 fundament á 500 kronor = 1 000 kronor
2 stolpar á 2 000 kronor = 4 000 kronor
2 armaturer á 3 000 kronor = 6 000 kronor
16 timmar montage á 500 kronor = 8 000 kronor
8 liftbil + lastbil á 500 kronor = 4 000 kronor
Fyllmaterial = 2 000 kronor
Övriga kostnader = 600 – 1 000 kronor
Summa: = 37,6 – 38 tkr

Skickas till
Borgholm Energi AB
______________
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§ 87 Dnr 2019/180 317 KS

Övertagande av belysning, Mörtstigen och Gäddstigen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå förfrågan att överta underhållet och driften av vägbelysningsstolpar på 

Mörtstigen och Gäddstigen med hänvisning till kommunens riktlinjer.

Ärendebeskrivning
Vägsamfälligheten Mörtstigen/Gäddstigen monterade ny vägbelysningsanläggning i 
vägsamfällighetens område 2008. Anläggningen består av sju stycken belysnings-
punkter med tillhörande markförlagd kabel utfört enligt Borgholms Kommuns riktlin-
jer under kontroll av Borgholm Energi AB:s elingenjör.

Vägsamfälligheten stod för alla kostnader av material samt installation och montage.

Solsidans intresseförening lämnade 2019-08-26 in en förfrågan till kommunen om 
att överta drift och underhåll av anläggningen.

I kommunens riktlinjer för väg-/gatubelysning framgår att ett krav för att ett område 
ska ingå i det kommunala gatubelysningsområdet är att belysningen ska betjäna 
minst fem bostadsfastigheter som används för permanentboende. I dagsläget upp-
fyller inte området detta krav.

Beslutsunderlag
Förfrågan, 2019-08-26.
Riktlinjer för väg-/gatubelysning i Borgholms kommun.
Elnätskarta, Mörtstigen och Gäddstigen.

Skickas till
Solsidans intresseförening
Borgholm Energi AB

______________
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§ 88 Dnr 2020/69 189 KS

Informations/trygghetspunkter i Borgholms kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Svenska kyrkans kyrkor i kommunen och Stiftelsen S:t Olofs kapell i Byxel-

krok utses till informations- och trygghetspunkter i händelse av totalt elbortfall 
i kommunen eller annan liknande krishändelse.

Ärendebeskrivning
Det har länge funnits ett behov av förbestämda platser där människor/medborgare 
kan få information i händelse av en kris som slår ut de informationssystem vi nor-
malt utnyttjar, till exempel ett totalt strömavbrott. Efter överenskommelse med före-
trädare för Svenska kyrkan, Ölands norra pastorat och Stiftelsen S:t Olofs kapell 
har denna möjlighet öppnats.
Beslutsunderlag
Kartabilaga.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-24.
Bedömning
I händelse av ett totalt strömavbrott som omfattar hela Öland försvinner alla möjlig-
heter till kommunikation med de medier vi normalt använder. Idag är vi människor 
så vana vid att hela tiden kunna få del av den information vi vill och komma i kon-
takt med vem som helst i stort sett när som helst. Händelser i omvärlden visar tyd-
ligt att idag är utebliven information/kommunikationsbrist den största källan till 
stress och oro hos människor i en extraordinär händelse. 

För kommunen är det viktigt att kunna nå ut till medborgarna med information om 
vad som gäller vid en extraordinär händelse och vad man ska göra eller inte göra. I 
ett extremt scenario får man åka runt och sätta upp lappar på anslagstavlor. Det är 
för detta scenario som informations/trygghetspunkterna är avsedda. I aktuell över-
enskommelse avses endast anslagstavlorna, men skulle krisen kräva mer finns in-
tresse hos Svenska kyrkan att öppna kyrkorna eller på annat sätt hjälpa till efter 
förmåga och vad krisen kräver. 
Konsekvensanalys
Att få tillgång till kyrkornas respektive kapellets anslagstavlor i en krissituation är 
ingenting som någon vill ha ersättning för. Inte heller blir det i dagsläget någon 
kostnad för löften om stöd och hjälp i en krissituation. Den lagstiftning som Sverige 
har för sådana situationer ger dock såväl företag som enskilda goda möjligheter att 
i efterhand äska ersättning för kostnader som uppstått i en krissituation. Kommu-
nen kan i ett sådant läge endast bli ersättningsskyldig för kostnader som härrör till 
verksamhet som kommunen är skyldig att tillhandahålla. 
Skickas till
Svenska kyrkan, Ölands norra pastorat
Stiftelsen S:t Olofs kapell
______________
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§ 89 Dnr 2020/70 311 KS

Begäran att återställande av trottoar på Vikingavägen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att trottoaren ska återställas i och med det planerad saneringen av dagvattenled-

ningsnätet på Vikingavägen i Borgholm.

Ärendebeskrivning
2020-03-23 inkom en skrivelse från flera av de boende på Vikingavägen i Borgholm. 
I skrivelsen krävs att trottoaren som försvann i och med dragningen av fiber 2014 
återställs till sitt ursprungliga skick i samband med den planerade saneringen av 
dagvattenledningsnätet hösten 2020. 

Beslutsunderlag
Skrivelse, 2020-03-23.
Bilagor till skrivelse.

Skickas till
Undertecknare till skrivelse
Gata-parkchef

______________
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§ 90 Dnr 2020/76 059 KS

Upprustning av toalett vid busstationen i centrala Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att omfördela 200 tkr från investeringsredovisningen Fastigheter ny- och om-

byggnation till underhåll av allmän toalett vid busstationen i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Toaletten vid busstationen i Borgholm är i dåligt skick. Toaletten är välbesökt och 
det första som möter många av våra besökare som anländer till staden med bil el-
ler buss. Första intrycket är viktigt för att resterande del av besöket i vår stad ska 
upplevas som positivt. Många av våra besökare börjar med att besöka toaletten i 
anslutning till stadens busstation och största parkering. Toaletten är i stort behov 
av upprustning.

Beslutsunderlag
Översyn av ytskikt (golv, tak, väggar), dörrar, installationer samt utvändig målning. 
Bedömd budget 200 tkr inkluderar installation av betalfunktion på toaletten.

Konsekvensanalys
Om vi skjuter på upprustningen riskerar vi avbrott i funktion under kommande sä-
song. Vi får dessutom fler missnöjda medborgare och besökare.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Tillväxtenheten

______________
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§ 91 Dnr 2015/187 014 KS

Information om Trafikverkets projekt väg 136

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och meddelar samhälls-
planeraren att kommunstyrelsens arbetsutskott anser det mer lämpligt med en cy-
kelväg på västrasidan av väg 136 mellan infarten till Stora Rör och Rälla.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har fler pågående projekt på väg 136. Kommunens samhällsplanerare 
har bjudits till dagens sammanträde för att informera om pågående projekt som be-
rör infrastruktur i Borgholms kommun. 

Dagens sammanträde
Samhällsplaneraren informerar om: 

- Pågående vägplaner:
Stora rörskorsningen – ska på samråd hösten 2020.
Rälla C – granskningen är avslutad.

- Kommunen har upphävt delar av berörda detaljplaner för att tillgodose 
Trafikverkets önskemål. När delar av detaljplaner upphävtas har hela fas-
tigheter undantagits från detaljplanerna.

- En avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket ska tas i maj.
- Finansiering av pågående projekt ska klargöras enligt medfinansierings-

avtal.
- Pågående åtgärdsvalsstudie angående: 

Entré Borgholm, korsning Sollidsvägen, 
Mellby – Byxelkrok, oskyddade gångtrafikanter

- Trafikverkets påbörjade studie för gång- och cykeltunnel i Köpingsvik. 

Skickas till
Samhällsplaneraren

______________
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§ 92 Dnr 2018/187 109 KS

Förslag till cykelstrategi för samråd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att sända ut förslag till cykelstrategi på internremiss. 

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms 
kommun. Nu har ett förslag till strategi med tillhörande handlingsplan tagits fram 
och Tillväxteneheten föreslår att strategin sänds ut på internremiss till följande 
nämnder och beredningar. Miljö- och byggandsnämnden, miljö- och hållbarhetsbe-
redningen och gata – park. 

Beslutsunderlag
Samrådsförslag cykelstrategi 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Gata-park

______________

24



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-07 93

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2020/58 212 KS

Godkännande av yttrande till granskning av översiktsplan för Oskars-
hamns kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna och skicka förslag till yttrande angående översiktsplan för Oskars-

hamns kommun.

Ärendebeskrivning
Tillväxtchefen och samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande från Borgholm 
kommun att skicka till Oskarshamns kommun angående deras förslag till översikts-
plan för Oskarshamns kommun. Förslaget till yttrande är följande:

Borgholms kommun har med stort intresse tagit del av förslaget till ny översiktsplan 
för Oskarshamns kommun då även vi i detta nu arbetar med att ta fram en ny över-
siktsplan. Även om Kalmarsund skiljer våra kommuner åt så ser vi flera berörings-
punkter och mellankommunala frågor som vi ser bör belysas i den översiktliga pla-
neringen. 

Norra Öland och Oskarshamn kompletterar varandra genom sina skilda förutsätt-
ningar och utbud. Tillsammans ser vi att vi kan vi förbättra förutsättningarna för att 
bo och verka i området, både för de som bor där idag och för de som väljer att flytta 
hit framöver.  Vi ser positivt på Oskarshamns ambitioner om att utveckla den ge-
mensamma besöksnäringen och då inte minst båtturismen. Genom att utveckla be-
söksnäringen i de norra delarna av Kalmarsund med förbindelsen mellan Byxelkrok 
och Oskarshamn, nationalparken Blå Jungfrun och båtsturismen finns möjlighet att 
skapa arbetstillfällen och bättre underlag för service. Vi ser även att det finns möjlig-
het att tillsammans utveckla cykelturismen genom att knyta samman Ölandsleden 
med de cykelleder som utvecklas på fastlandet, kanske kan detta lyftas fram tydliga-
re i er översiktsplan.

Borgholms kommun vill också gärna bli omnämnd bland de kommuner som nämns 
som angränsande kommuner under avsnittet mellankommunala frågor. 

Vi ser fram emot att framöver tillsammans utveckla samverkan inom den översiktliga 
planeringen. Både i samband med vårt eget översiktsplanearbete såväl som inom 
ert arbete med fördjupad översiktsplan för kust och hav. Inom havsplaneringen har 
vi flera gemensamma frågor att hantera, bland annat havsbaserad vindkraft.

Beslutsunderlag
Utställning förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-30.
Skickas till
Oskarshamns kommun
______________
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§ 94 Dnr 2015/36 214 KS

Godkännande av sköteslavtal Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att godkänna skötselavtal för Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har upprättat skötselavtal för Borgholm Solberga 3:1 och Tings Ene 
1:14 mellan kommunen och Fastighetsbolaget Elofs Källa AB. Att anta ett sköt-
selavtal aktualiseras i och med att kommunfullmäktige antar för Solberga 3:1 med 
flera fastigheter; Solbergamarken.

Kommunen skall utföra och bekosta tillsyn av dike och våtmark för långbensgro-
dans dammar enligt bifogad karta. Detta avser såväl de dammar som bedöms nöd-
vändiga för grodans livsmiljö på Tings Ene 1:14 liksom Solberga 3:1. 

En skötselplan för groddammarna ska tas fram och ombesörjas av kommunen. 

Detta avtal avser endast groddammarna, i alla andra fall ansvarar vardera fastig-
hetsägare för skötsel av sin fastighet.

Beslutsunderlag
Skötselavtal.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-27.

Skickas till
Kommunstyrelsens
Kommunfullmäktige

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2016/252 262 KS

Återrapportering av uppdrag; Återtagande av del av arrendemark; 
Kungsgården

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta ärende i och med detaljplanegränser för Rosenfors är upprättade.

Ärendebeskrivning
Mark och exploatering fick i uppdrag 2016-11-15 att upprätta förslag på 
mark möjlig för industriändamål inför kommande beslut om återtag av del av 
arrendemark (cirka 5 hektar).

I arbetet med att ta fram ny detaljplan för Rosenfors har förhandlingar pågått med 
Kungsgården angående återtagande av arrendemark. Ett nytt arrende kommer ett 
tecknas med de nya överenskommelserna, i och med detaljplanen vinner lagakraft. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-15 § 415 uppdrag uppdrar till handläg-
gare mex Kristian.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31.

Konsekvensanalys
Vid återtagande av arrendemark innebär det en lägre arrendeavgift för Kungsgår-
den

Kungsgårdens inkomster kommer att minska på grund av mindre brukbar mark. 

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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§ 96 Dnr 2020/73 00 KS

Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens 
att införa tillägg till Avfallstaxa i Borgholms kommun 2020 enligt förslag på tillägg.

Ärendebeskrivning
Enligt Borgholms kommuns avfallstaxa gäller följande när taxan saknar 
tillämpning:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, 
exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna av-
fallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, 
saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, eller den 
nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter baserat på 
principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ta beslut om 
tillägg till avfallstaxan för Borgholms kommun.  

Borgholm Energi har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns av-
fallstaxa för lastväxlarflak på tillfälliga arrangemang/evenemang med stora 
mängder hushållsavfall. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av Borgholm 
Energi hämtar hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil. 

Tillägget till taxan innehåller två olika abonnemang för lastväxlarflak; ett sor-
terat och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med sorterat 
abonnemang behandlas med optisk sortering, där de gröna matavfallspåsar-
na sorteras ut. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med osorterat abon-
nemang behandlas med förbränning.

Avgifterna i förslag på tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun är samma 
för sorterat och osorterat abonnemang. Anledningen är att ingen ska välja fel 
abonnemang av ekonomiska skäl. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2020-03-25 § 23 Taxa Återvinning och Avfall 
2020 – Tillägg.
Tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun.

Konsekvensanalys
Om föreslaget tillägg till avfallstaxan inte används innebär det ingen föränd-
ring mot idag.

Om taxetillägget används ger det flera miljö-, service- och ekonomivinster för 
alla Borgholm Energis avfallskunder:
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- Ökad mängd matavfall som blir biobränsle.
- Minskade transporter och transportutsläpp.
- Ökad tillgänglig kapacitet på sopbilarna, eftersom transport i lastväxlarflak ersätter 

insamling med sopbil. Det gör att fler extratömningar kan genomföras med sopbi-
len. Främst företag med containerhämtning får ökad servicegrad.

- Hämtning med lastväxlarflak innebär minskade hämtningskostnader för kunden.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 97 Dnr 2020/62 370 KS

Remiss av SOU 2019:63; Mer biogas För ett hållbart Sverige (SOU 
2019:63) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lämna bifogat remissyttrande angående SOU 2019:63 till infrastrukturdepar-

tementet. 

att lämna bifogat yttrande angående gemensamt remissyttrande angående SOU 
2020:3 och SOU 2019:63 till Svenskt vatten.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har fått en förfrågan från Svenskt Vatten att läsa två förslag på 
yttranden de skrivit på två olika remisser de fått. Svenskt vatten är remissinstans 
för båda dessa remisser. Borgholms kommun är inte remissinstans för någon av 
dem. De två svaren Svenskt vatten har skrivit har kommunens miljöstrateg och 
Borgholm Energi AB:s produktionschef för VA läst. De anser inte att det finns något 
att motsätta sig i förslagen och därför har det skrivits ett mycket kort förslag på re-
missvar till Svenskt vatten att kommunen ställer oss bakom deras yttranden.

Av de två remisserna (alltså inte remissvaren från Svenskt vatten) har kommunens 
miljöstrateg läst den ena som är ett betänkande av statens utredning om biogas 
(SOU 2019:63). Förslag på ett svar på betänkandet har skrivits.

Beslutsunderlag
Borgholms kommun yttrande om Svenskt Vattens remissvar på SOU 2020:3 och 
SOU 2019:63.
Borgholms kommuns yttrande om Betänkandet: Mer biogas för ett hållbart Sverige 
(SOU 2019:63).
Svenskt Vatten Remissvar: Hållbar slamhantering (2020:3).
Svenskt Vatten Remissvar: Mer biogas för ett hållbart Sverige (SOU 2019:63).
Missiv Remiss: Hållbar slamhantering SOU 2020:3).
Missiv Remiss: Mer biogas för ett hållbart Sverige (SOU 2019:63).
Betänkande: Hållbar Slamhantering (SOU 2020:3).
Betänkande: Mer biogas för ett hållbart Sverige (SOU 2019:63).

Skickas till
Svenskt vatten
Infrastrukturdepartementet 

______________
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§ 98 Dnr 2018/128 041 KS

Årsredovisning 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att revidera årsbokslut och årsredovisning 2019 och inte räkna med 7 000 tkr ut-
delning från Borgholm Energi AB och 9 000 tkr för utbetalning av försäkrings-
ersättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att överlämna årsbokslut och årsredovisning till revisorerna.
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för år 

2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har lämnat synpunkter på den årsredovisning/årsbokslut som kommun-
styrelsen föreslagit kommunfullmäktige att godkänna. För att tillgodose dessa har 
kommunstyrelsens arbetsutskott lyft föreslaget på årsredovisning på dagens sam-
manträde. 

Synpunkterna gäller kommunens förslag att redovisa den extra utdelningen från 
Borgholm Energi AB och utbetalning av försäkringsersättning på 2019.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna

______________
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