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§ 1  
 
Möte med Länsstyrelsen om kommunens brottsförebyggande arbete 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar läns brottsförebyggande samordnare har bett om att få träf-
fa representanter för kommunen. Syftet är att presentera länets brottsförebyggande 
arbete och det senaste av vad länsstyrelsen anser vara utmaningar och verktyg 
när det kommer till brottsförebyggande. 

Dagens sammanträde 
Länsstyrelsen i Kalmar läns brottsförebyggande samordnare redogör för den modell 
som länsstyrelsen anser vara lämplig för brottsförebyggande arbete samt vilka aktu-
ella händelser som har och kommer påverka förutsättningarna för det brottsförebyg-
gande arbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får möjlighet att ställa frågor.  

______________
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§ 2 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 § 243 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) redogör för situationen realterat till CO-
VID-19 i socialnämndens verksamheter. Bland annat redogör socialnämndens ord-
förande för den diskussion som förts med andra kommuner gällande förberedelser 
för vaccinering. 

Socialchefen redogörs för följande: 

- Smittspridningen i samhället som stort och i kommunen ökar. Borgholms kom-
mun är förhållandevis skonade och har fokuserat på att hindra smittan från att 
komma in på äldreboenden. Kommunen har lyckats så till den grad att verksam-
heterna endast har haft två fall kring årsskiftet, varpå en friskförklarats. Vaccine-
ringen av omsorgstagare på äldreboenden har påbörjats och samtliga boende 
har fått vaccin. I veckan (vecka två) påbörjas hemtjänsttagare vaccineras. Anta-
let doser är något fler än aviserat, vilket har ökat kapaciteten för vaccineringen i 
kommunen. Det har aviserats att kommunen under denna vecka kommer få 250 
doser vaccin och 200 doser nästa vecka (vecka tre). Nästan alla omsorgstagare 
har valt att ta vaccinet och mer än 90 % av personalen som arbetar med om-
sorgstagarna har meddelat sig positiva till att vaccinera sig. Kommunen fortsät-
ter med visir och munskydd i all kontakt med omsorgstagare på äldreboenden. 

- Regionen, genom ”smittskyddet”, har lämnat beröm till kommunens socialnämnd 
och förvaltning för hur man arbetar med smittspårning och prevention. Kommu-
nikationen från verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska lyfts 
särskilt fram av regionen som välfungerande.  

- Besöksrestriktionerna behålls i form av försiktighet vid besök och kommunen 
uppmanar anhöriga till omsorgstagare att undvika ej nödvändiga besök samt att 
inte komma om man visar sjukdomssymtom.  

- Bland personalen anser de flesta att det är en börda att arbeta med skyddsut-
rustning, särskilt med munskydd, även om det finns en förståelse för behovet. 
Kommunens lager av munskydd är tillräckliga och det finns möjlighet för att be-
ställda nya om behovet skulle uppstå. 

- Socialnämndens bokslut är inte färdigställt, men förvaltningen förväntar sig att 
nämnden kommer lyckas hålla en budget i balans för år 2020. 
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Socialnämndens ordförande informerar om äldreomsorgsplanen som just nu bereds 
och hur arbetet med särskilda boenden ska utformas.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 3 Dnr 2019/160 254 KS 
 
Styrgruppsmöte: Särskilt boende Ekbacka 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade att 2020-04-28 § 67 utse kommunstyrelsens arbetsut-
skott och socialnämnds arbetsutskott till styrgrupp för att verkställa kommunfullmäk-
tiges beslut. Styrgruppens syfte är att överse processen med planeringen av det nya 
särskilda boendet på Ekbacka. Styrgruppen ska ta fram förfrågningsunderlag och 
tillägg i utformning av fastigheten.  

Dagens sammanträde 
Kommunchef presenterar förutsättningarna för byggnationen av det särskilda boen-
det. Informationen omfattar bland annat följande: 

- Kommunen väntar fortfarande på avgöranden i förvaltningsrätten i mål rörande 
ärendet. 

- Detaljplan tas fram för området. För tillfället är den på granskning. 
- Silverviol, som är en skyddad art, kan finnas på fastigheten. Detta ska undersö-

kas under våren, då den vanligtvis blommar. Dessutom finns det träd som kan 
komma i konflikt med placeringen av det planerade boendet. Kommunen för dia-
log med bland annat länsstyrelsen om hur hanteringen av dessa hinder kan ge-
nomföras på bästa sätt.  

- Kommunen och exploatören arbetar med en reservplan, ifall problem skulle 
uppstå i projektet.  

Wellbo Fastighetsutvecklings och BJC Groups projektledare för bygget av särskilt 
boende på Ekbackaområdet presenterar projektet läge och utgångspunkten för ut-
formningen av äldreboendet. Den preliminära planritningen presenteras. Efter identi-
fiering av skyddsvärda träd har planen ändrats. Kommunen och BJC arbetar för att 
få dispens för att avverka eller flyta träd som länsstyrelsen anser vara skyddsvärda. 
Kommunen och BJC ser också på eventuella kompensatoriska åtgärder.  

Styrgruppen diskuterar utformning av ritningar och hantering av situationer av större 
smittspridning som inkluderar mindre avdelningar, rengöring av utrustning och loka-
ler samt avfallshantering. Frågan om att eventuellt inkludera en ”sopsug” i planerna 
diskuteras och ska lyftas igen när en ekonomisk kalkyl för detta tagits fram. Samtliga 
eventuella tillägg till planerna ska diskuteras med kommunchef, tillväxtchef samt so-
cial- och fastighetschef innan de lyfts till styrgruppen. Frågan om utsmyckning ska 
vävas in i projektet, både inne och utemiljö. 

Nästa möte planeras till februari och kallelse kommer gå ute vide senare tillfälle. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom. 
______________
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§ 4 Dnr 2019/200 KS 
 
SydostLeader: Information inför kommande programperiod 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
att  anta en avsiktsförklaring om att vilja ingå i gemensamt Leaderområde pro-

gramperioden 2021-2027 tillsammans med kommunerna Emmaboda, Karls-
hamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tings-
ryd, Torsås, Uppvidinge, Kalmar och Mörbylånga. 

Formell förfrågan om medlemskap förväntas under våren.  

Ärendebeskrivning 
SydostLeader är en del av Leader, som i sin tur är en modell för att driva utveck-
lingsprojekt. SydostLeader organiserar offentliga, kommersiella och ideella verk-
samheter för att genomsamt finansiera och genomföra lokala utvecklingsprojekt. 
Finansieringen består främst av projektbidrag från EU-fonder sökta via jordbruks-
verket. 

SydostLeader har efterfrågat att få möjlighet att informera kommunstyrelsens ar-
betsutskott om förutsättningarna att delat som medlem i SydostLeader och nöd-
vändigheten av att anta en avskitsförklaring om att ingå i Leaderområdet Sydost-
Leader under kommande programperiod. 

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 175 beslutade att delta i SydostLEaders referens-
grupp, att utse Tomas Zander (C) som politisk representant för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Hemställan om information och avsiktsförklaring, 2020-11-11. 

Dagens sammanträde 
SydostLeaders projektutvecklare informerar arbetsutskottet om SydostLeader, om 
stöd och projekt med koppling till SydostLeader, om föreningens styrning och ar-
betskapacitet samt kommunens möjlighet att delta i projekt redan 2021.  

En inbjudan att bli medlem i SydostLeader kommer att skickas till kommunen. Att 
detta inte redan skett beror på att SydostLeader fortsatt har vissa saker att reda ut 
tillsammans med Jordbruksverket.  

Beslut skickas till 
SydostLeader 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 5 Dnr 2021/28 KS 
 
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  LUPP 2021 ska genomföras. 

Ärendebeskrivning 
Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs i års-
kull 8 i högstadiet och årskull 2 i gymnasiet. Ansökan för deltagande 2021 ska 
skickas senast 12 februari.  

Att delta innebär inga ytterligare kostnader för kommunen. Det tar dock ganska 
mycket arbetstid för tjänstepersoner att administrera en LUPP. Med detta sagt ger 
underlaget från en LUPP ett gott underlag för att bedöma vilka insatser som bör 
prioriteras inom området unga framöver. 

Arbetsutskottet beslutade 2019-09-03 § 192 att Borgholms kommun, under förut-
sättning av övriga kommuners deltagande, deltar i projektet 2020-2022 för genom-
förande av LUPP även under 2021. 

Bedömning 
Det är viktigt att delta för att kunna arbeta med ungdomsfrågor och förbättra förut-
sättningarna för ungdomar i kommunen. Arbetsutskottet anser det särskilt viktigt att 
få ett så stor deltagande som möjligt och att den kommunikationen är tydlig, både 
internt och externt vad gäller såväl deltagande som utfall. 

Dagens sammanträde 
Kommunens ungdomssamordnare redogör för ärendet. Av informationen framgår 
bland annat att kommunen har möjlighet att ställa tre egna frågor i enkäten, som i 
övrigt är standardiserad nationellt. 

Beslut skickas till 
Ungdomssamordnaren 
______________
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§ 6 Dnr 2020/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om 
kommunens arbete och läge. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om bland annat: 

- Kommunens höststadieelever som inte har särskilt stöd, har distansundervisning 
tills åtminstone 24 januari. Dessa elever har möjligheten att beställa mat som 
tillagas i kommunens kök. Dessa beställs veckovis och hämtas ut av eleverna 
eller anhöriga. Detta har fungerat bra i nästa alla fall. 

- Kalmarsunds gymnasieförbund har sin undervisning på distans tills åtminstone 
24 januari. Förbundet har tagit beslut om en lunchpeng till eleverna som delas ut  
fram till 24 januari. Förbundet undersöker hur luncher till eleverna ska lösas efter 
24 januari. Som en del av det arbetet har kommunen fått frågan om kommunen 
kan producera luncher till de gymnasielever som är skrivna i kommunen. Så-
länge kommunen erbjuder högstadieeleverna mat att hämta har kommunen inte 
kapacitet att laga mat till gymnasieeleverna också eftersom det rör sig om cirka 
250 elever. 

- Kommunen har fortsatt stängt för fysiska besök på kommunens bibliotek. En 
diskussion om att öppna biblioteken i de fall detta inte innebär administrativa 
problem ska föras med utbildningschefen. 

- Förfrågningsunderlaget till bygget av nya Åkerboskolan har haft många intres-
senter. I dagsläget har 75 intressenter har tagit del av förfrågningsunderlaget. 

- Kommunen fortsätter arbeta med att etablera en Fritidsbank eller liknande. Detta 
görs i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
Hela Människan Ria Borgholm. Dialog förs med Kalmar och Mörbylånga om hur 
samarbete med fritidsbank kan genomföras. Förvaltningen förväntas att ha ett 
förslag till beslut i februari. 

- Kommunchefen informerar om pågående försäkringsärende gällande Åkerbo-
skolan och om kommunens fordran hos Migrationsverket. Advokatfirman Lindahl 
har fått fullmakt att föra kommunens talan i ärendet med Migrationsverket.  

- Ett preliminärt ekonomiskt resultat för år 2020 kan presenteras i slutet av januari.  
______________
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§ 7 Dnr 2021/25 251 KS 
 
Utreda förutsättningar för exploatering av Spjutterum 1:28 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningen för att exploatera Spjut-

terum 1:28 för lägenhetsbyggnad.  

Uppdraget ska redovisas senast kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tidigare undersökt möjligheten att exploatera fastigheten Spjutte-
rum 1:28. För att tillse bostadsbehovet i kommunen lyfts frågan om expolatering av 
fastigheten för upprättandet av bostadshus.  

 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 8 Dnr 2020/136 106 KS 
 
Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2020/171 med hänvis-

ning till att verkningsgraden bedöms vara låg och att kommunen inte fått ge-
hör för justering av de insatser som planeras. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 § 171 att tacka ja till erbju-
dandet att medverka i projektet Unika historiska Kalmar län under förutsättning att 
även Mörbylånga kommun tackar ja och att varje aktör får del av (arbets-)insatser 
och aktiviteter med betydligt högre värde än de insatta medlen, att Ölands turism 
ingår som en del i de båda Ölandskommunernas medverkan, samt att avsätta 22 
tkr per år 2021 – 2023 för att finansiera medverkan i projektet och hanteras i kom-
munstyrelsens internbudget. 

Tjänstepersoner i kommunen har varit i kontakt med projektledare för Unika histo-
riska Kalmar län. Av samtalen har det framgått att budgeten för projektet inte kom-
mer medge konkreta åtgärder i den utsträckning som var förväntad. Detta innebär 
att resurserna som kommunen skulle ha lagt på projektet inte har det verknings-
grad som var förväntade när förvaltningen lämnade förslag till beslut. Av den an-
ledningen lyfts ärendet för fortsatt politisk beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01 § 171 Erbjudande om medverkan i 
Unika historiska Kalmar län. 
E-post konversation om Unika Historiska, 2021-01-08. 

Bedömning 
Arbetsutskottet anser att projektet inte längre kan anses var värt den arbetsinsats 
som skulle krävas av kommunen i och med medverkan i Unika historiska Kalmar 
län. 

Konsekvensanalys 
Beslutet innebär att en besparing på mellan 80 och 120 timmar arbetsinsats och 
22 000 kronor årligen, som det tidigare beslutet hade inneburit.  

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen redogör ärendet för arbetsutskottet.  

Beslut skickas till 
Kalmar kommun 
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Mörbylånga kommun 
Ekonomiavdelningen 
Kultursamordnaren 
______________
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§ 9 Dnr 2020/135 311 KS 
 
Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg samt beläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  avsätta 235 000 kronor till beläggningsarbete Enskilda vägen Eskilslund, som 

en del av Ölandsleden. 

att  inte ta över vägsträckan från föreningen, men hänvisa till underhållsplanen 
för cykelvägar. 

Ärendebeskrivning 
Vägföreningen Enskilda vägen Eskilslund har genom skrivelse framfört önskemål 
om att Borgholms kommun bekostar beläggningsarbete på 610 meter vägsträcka 
utmed kustvägen samt en förfrågan om eventuellt kommunalt övertagande av den-
na vägsträcka. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg samt belägger den med olje-
grus, 2020-08-12. 

Bildbilaga 1, 2020-08-12. 

Bildbilaga 2, 2020-08-12. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-11. 

Bedömning 
Den aktuella sträckan är i kontinuerligt behov av underhåll på grund av den all-
männa trafiken utmed sträckan. Sträckan ingår nu också i cykelleden Ölandsleden. 

En förening med så få medlemmar, och därmed begränsad ekonomi, har ingen 
möjlighet att hålla vägen i ordning med den trafikbelastning som råder och inte i det 
skick som förväntas för att kunna leva upp till cykelledens status. 

Ett övertagande av vägsträckan innebär en kostsam och tidskrävande process 
med lantmäteriförrättning och bedöms därför inte aktuell. 

En punktinsatts från kommunen på den aktuella vägsträckan är därför att föredra.  

Beläggningsarbetet utförs av kommunens ramupphandlade entreprenör, i sam-
band med andra beläggningsarbeten i närområdet, och faktureras Borgholms 
kommun. 

Konsekvensanalys 
Med ovan nämnda åtgärd har vi en sammanhängande sträcka utmed kustvägen 
med begränsat underhåll under många år. 
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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Gata/park 
Hamnchefen 
Vägföreningen Enskilda vägen Eskilslund 
______________
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§ 10 Dnr 2021/30 019 KS 
 
Fortsatt utveckling av Borgholms kommun, östra sidan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att skapa en digital mötesplats för att under rå-

dande pandemi fortsatt kunna fånga upp idéer och synpunkter för vidare ut-
veckling av östra sidan. 

Dialogen ska föras av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommun-
chefen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges gruppledare för de partier som utgör den politiska majoriteten 
lämnade 2020-12-21 en skrivelse till arbetsutskottet i vilken de föreslår att skapa 
en digitala mötesplats för att kunna fånga idéer och synpunkter för fortsatt utveck-
ling av kommunens östra sida. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2020-12-21. 

Bedömning 
Arbetsutskottet bedömer att det finns ett särskilt intresse i att finna fler utvecklings-
områden på östra sidan av kommunen (i socknarna Runsten, Långlöt, Gärdslösa, 
Bredsättra, Egby och Löt). Eftersom kommunledningen inte har samma möjlighet 
som tidigare år att möta invånarna i östra sidan fysiskt behövs en plattform för mö-
ten som är digital om kommunen inte ska gå miste om dessa invånares synpunkter 
och idéer.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning  
Av framställd proposition på framlagt yrkanden finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med Ilko Corkovics yrkande. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 11 Dnr 2020/232 048 KS 
 
Bidrag till Hemlösa katter Kalmar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  avsluta nuvarande avtal med Djurskyddet Kalmar för mottagande av över-

givna katter från och med 2021-06-30. 

att  teckna ett ett-årigt avtal med möjlighet till förlängning med Hemlösa katter 
Kalmar om 15 000 kronor om året.  

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen 2020-12-23 ansöker Hemlösa katter Kalmar om ett årligt 
bidrag och ett enskilt bidrag om 20 000 kronor. Det årliga bidraget önskas vara i 
samma storlek som kommunen i dagsläget stödjer Kalmar Djurhem (som drivs av 
Djurskyddet Kalmar) med. Det bidraget är 15 000 kronor och har delats ut årligen. 
Detta är baserat på ett ettårigt kontrakt som förlängts. Den senaste betalningen var 
för perioden 2020-07-01—2021-06-30. 

Beslutet att stödja denna typ av verksamhet togs av kommunstyrelsen 2014-03-18 
§ 31, och valet av Kalmar Djurhem gjordes av arbetsutskottet 2014-05-27 § 130.  

Beslutsunderlag 
Skrivelsen, 2020-12-30. 

Bedömning 
Eftersom Hemlösa katter Kalmar aktivt söker efter hemlösa katter på Öland, anses 
det effektivare att tilldela Hemlösa katter Kalmar det stöd som kommunen tidigare 
gett Djurskyddet Kalmar (Kalmar djurhem). 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Djurskyddet Kalmar 
Hemlösa katter Kalmar 
______________
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§ 12 Dnr 2021/29 734 KS 
 
Lokal Kamelen 6 för trygghetsboende 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  remittera förslaget till PRO Borgholm och SPF Borgholm för synpunkter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har varit i samtal med fastighetsägaren till Kamelen 6 i Borgholm om att 
hyra lokalen för att driva trygghetsboende i lokalen. Av samtalen har olika priser dis-
kuterats, utan att kommunen och fastighetsägaren kommit överens om en eventuell 
hyra. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande redogör ärendet för arbetsutskottet. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 13 Dnr 2019/247 048 KS 
 
Uppväxlingsprojekt 2020: Anhållan om uppskov för arbete på malmbron 
i Egby 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bevilja uppskov för Egby Byalag att genomföra projektet under 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 83 beslutade att bevilja Egby Bya-
lag 80 000 kronor i bidrag för uppväxlingsprojekt. I ansökan hade byalaget beskrivit 
att arbetet främst skulle utföras under sommaren 2020.  

2020-12-28 inkom byalaget med en ansökan om uppskov för rapportering av full-
gjort projekt. Uppväxlingsprojektet ska enligt ansökan inte ha kunnat genomföras 
för att bron ska ha skadats ytterligare i samband med arbete med fast bredband 
(fiber) i Egby. Ansvaret för att återställa bron har hamnat på en av entreprenörerna, 
som arbetade med att lägga bredbandet, och denna har inte ännu lyckats skaffa 
nödvändigt material. Förrän detta är åtgärdat kan inte projektet avslutas. 

Beslutsunderlag 
Anhållan om uppskov med åtgärd av Östra malmbron - Uppväxlingsprojekt beviljat 
av KSAU 2020-04-07 § 83, 2020-12-28. 
Ansökan om bidrag, Uppväxlingsprojekt Östra malmbron Egby, 2020-03-09. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 83 Ansökan om uppväxlingsprojekt 
2020, vårbeslut. 

Beslut skickas till 
Egby Byalag 
______________
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§ 14 Dnr 2018/49 109 KS 
 
Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige  
att  bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2018-01-17 att kommunfullmäktige ger kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att bygga en ny sporthall i Borg-
holm. I detta uppdrag ingår att undersöka möjligheterna till extern finansiering. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 § 42 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-04. 

Bedömning 
I motionen framförs att Borgholms sporthall som byggdes 1969 börjar bli omodern. 
Vidare anförs att det tillkommit nya sporter och nya användningsområden för hallen 
samt att konkurrensen har hårdnat om tillgängliga tider framförallt under vinterhalv-
året. Motionen föreslår därför en ny hall med kapacitet för 500-1000 åskådare vilket 
skulle möjliggöra fler användningsområden till gagn även för vårt lokala näringsliv.  

Kommunledningsförvaltningen som har berett ärendet delar uppfattningen att 
sporthallen är sliten och har ett eftersatt underhåll sedan många år. Det hade ock-
så kunnat berika vårt förenings- och näringsliv om det hade funnits publikkapacitet. 
I kommunens lokalförsörjningsplan anges prioriterade objekt fram till 2025 och här 
finns inte sporthallen med som särskilt objekt då många andra verksamhetsfastig-
heter har stort underhållsbehov. Däremot finns en årlig pott avsatt i budgeten för 
mindre underhåll och akuta fel för de objekt som inte prioriterats i underhållspla-
nen.   

För att få en uppfattning av vad en ny skulle kosta har förvaltningen undersökt vad 
ett par andra nybyggda sporthallar med omklädningsrum, förråd och nödvändiga 
kringytor kostat. Här kan nämnas: 

- den nya sporthallen i Färjestaden med läktarkapacitet om 130 åskådare. Vinnan-
de anbud låg på knappt 17 000 000 kronor. 

- En ny sporthall i Bengtsfors med cirka 200 åskådares läktarkapacitet. Här uppgick 
lägsta anbudspris till cirka 31 000 000 kronor. 
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Kommunen har stora inplanerade investeringar kommande år. De största är den 
nya Åkerboskolan och indirekt nya Ekbacka där kommunens kommer vara hyres-
gäst för att driva ett särskilt boende med 80 platser. Härtill ska läggas stora inve-
steringar i VA-utbyggnad och andra infrastrukturinvesteringar. Att då finansiera en 
helt ny isporthall blir svårt under innevarande period. Däremot bör sporthallen re-
noveras vilket får prioriteras i kommande års underhållsplan.  

Den externa finansiering som kan finnas att tillgå vid uppförande av en ny hall eller 
en större ombyggnad av befintlig sporthall finns hos smålandsidrotten, boverket 
och sponsorer till exempel sparbanksstiftelsen.  

En ny större sporthall alternativt om- och utbyggnad av nuvarande sporthall med 
publikkapacitet bör utredas vidare inklusive möjliga placeringar och medfinansie-
ring i enlighet med motionen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkanden finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med Ilko Corkovics yrkande.  

Reservation 
Carl Malgerud (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Borgholm 210112 KSAU – skriftlig reservation ärende 12 utredning ny sporthall 
i Borgholm 
 
Moderaterna reserverar sig mot att i dagsläget utreda förutsättningarna för 
byggandet av en ny sporthall. Förslaget bygger på en motion från Ilko Corkovic.  
Behovet av en ny hall är i dagsläget är oklar. Beläggningen på nuvarande 
sporthall är inte fullt utnyttjad. Däremot så instämmer vi med tjänsteskrivelsen 
att underhållet är eftersatt och bör åtgärdas.  
I tjänsteskrivelsen nämns att kostnaden för en ny hall indikerar +30mkr. Denna 
stora utgift saknas i planarbetet fram till 2025. 
För information så avvisade KS 200121 ett medborgarförslag från Ulrika 
Alvarmo att en utbyggnad av sporthallen inte är prioriterad. 
 
Sammantaget är KSAU:s beslut att utreda behovet av ny sporthall i dagsläget 
oklar. 
 
Borgholm 210112 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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§ 15 Dnr 2021/31 KS 
 
Hyra för idrottsplaner och -hallar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar från 1 juli till och med 31 

december 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 74 beslutade att inte ta ut någon hyra för idrotts-
planer och -hallar fram till 30 juni 2020. Behovet av att understödja kommunens 
föreningsliv har inte minskat sedan detta. 

Konsekvensanalys 
Intäkterna från hyrorna beräknas vara cirka 70 000 kronor. Lokalhyresbidrag 
om cirka 35 000 kronor ska betalas ut. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Fritidssamordnaren 
______________

22


	Protokoll förstasida
	Möte med Länsstyrelsen om kommunens brottsförebyggande arbete
	Beslut KSAU 2021-01-12
Möte med Länsstyrelsen om kommunens brottsförebyggande arbete

	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
	Beslut KSAU 2021-01-12
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
	Sida 1
	Sida 2


	Styrgruppsmöte: Särskilt boende Ekbacka
	Beslut KSAU 2021-01-12
Styrgruppsmöte: Särskilt boende Ekbacka

	SydostLeader: Information inför kommande programperiod 
	Beslut KSAU 2021-01-12
SydostLeader: Information inför kommande programperiod 

	Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2021
	Beslut KSAU 2021-01-12
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2021

	Information från verksamheten, kommunchefen
	Beslut KSAU 2021-01-12
Information från verksamheten, kommunchefen

	Utreda förutsättningar för exploatering av Spjutterum 1:28
	Beslut KSAU 2021-01-12
Utreda förutsättningar för exploatering av Spjutterum 1:28

	Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län
	Beslut KSAU 2021-01-12
Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2


	Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg samt beläggning
	Beslut KSAU 2021-01-12
Förfrågan om övertagande av Eskilslunds Kvarnväg samt beläggning
	Sida 1
	Sida 2


	Fortsatt utveckling av Borgholms kommun, östra sidan
	Beslut KSAU 2021-01-12
Fortsatt utveckling av Borgholms kommun, östra sidan

	 Bidrag till Hemlösa katter Kalmar
	Beslut KSAU 2021-01-12
 Bidrag till Hemlösa katter Kalmar

	Lokal Kamelen 6 för trygghetsboende
	Beslut KSAU 2021-01-12
Lokal Kamelen 6 för trygghetsboende

	Uppväxlingsprojekt 2020: Anhållan om uppskov för arbete på malmbron i Egby
	Beslut KSAU 2021-01-12
Uppväxlingsprojekt 2020: Anhållan om uppskov för arbete på malmbron i Egby

	Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm
	Beslut KSAU 2021-01-12
Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm
	Sida 1
	Sida 2

	Reservation (Carl Malgerud M) Motion sporthall - KSAU 2021-01-12

	Hyra för idrottsplaner och -hallar
	Beslut KSAU 2021-01-12
Hyra För indrottsplaner och -hallar


