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§ 16 Dnr 2020/121 469 KS 
 
Eventuella fortsatta restriktioner för sporthallar, kallbadhus och andra 
icke nödvändiga verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  kommunen öppnar sporthallar och -anläggningar för personer födda efter 

2004-12-31, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Res-
terande av tidigare stängda verksamheter ska fortsatt vara stängda tills 
2021-02-07. 

Ärendebeskrivning 
I december beslutade regeringen att kommuner och regioner omedelbart borde 
stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. 
Detta beslut gäller fram till och med den 24 januari. Det kan till exempel handla om 
idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och museer. Regering 
förlängde de flesta av dessa restriktioner och rekommendationer 2021-01-21, men 
undantog visa ungdomsaktiviteter.  

Borgholms kommun har följt regeringens restriktioner och har haft flera av sina 
verksamheter inom denna kategorin icke nödvändiga verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

Bedömning 
Alla vidtagna åtgärder har för närvarande anses ha fått effekt på smittspridningen i 
kommunen. 

I och med regeringens tydliggjort att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för unga in-
te begränsas av deras vädjan att stänga ner icke nödvändig verksamhet, väljer 
kommunen att öppna sporthallar och -anläggningar. 

Beslut skickas till 
Gata/parkchef 
Fritidssamordnare 
Tillväxtchef 
______________
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§ 17 Dnr 2020/59 KS 
 
Fakturering av avgifter för gatuservering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  inte ta ut avgifter, specificerade inom kommunstyrelsens taxor antagna av 

kommunfullmäktige § 185/2020, för  upplåtelse av allmän platsmark för ser-
vering och affärsverksamhet från 1 januari till 30 juni 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande lyfte frågan om att inte ta ut några avgifter för gatu-
servering under första halvåret 2021 på det gruppledarmötet som hölls 2021-01-
20. Samtliga gruppledare meddelade där sitt stöd för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 beslutade att inte ta ut avgifter 
för uteserveringar fram till 30 juni. Beslutet togs för att underlätta för det lokala nä-
ringslivet. Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 66 godkände bland annat det beslutet. 

När 30 juni närmande sig beslutade krisledningsnämnden 2020-06-26 § 34 att hal-
vera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 2020 och 
att intäktsbortfallet om 285 000 kronor ska belasta resultatet. 
Eftersom kommunen tar ut avgifter en gång om året innebär i praktiken att om 
kommunen inte tar ut avgifter för första halvåret så halveras taxan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

Bedömning 
Beslutet fattas för att stödja det lokala handels- och restaurangnäringen som är 
verksam under lågsäsongen. 

Konsekvensanalys 
Beslut enligt förslag innebär en halvering av de avgifter, specificerade inom kom-
munstyrelsens taxor antagna av kommunfullmäktige § 185/2020, för gatuservering 
2021. 

Beslutet enligt förslag beräknas innebära ett inkomstbortfall för kommunstyrelsen 
om mellan 220 000 och 290 000 kronor, baserat på avgifterna som togs ut 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 18  
 
Rapport från sammanställning av ekonomiskt resultat 2020 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen sammanställer resultat och årsredovisning för verksamhetså-
ret 2020. På dagens sammanträde lämnar avdelningen en muntlig rapport av det 
arbetet till arbetsutskottet. 

Dagens sammanträde 
Ekonomchefen tillsammans med controller lämnar rapport av arbetet med att sam-
manställa ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2020. Arbetsutskottet ges möjlig-
het att ställa frågor.   

______________
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