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§ 55 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

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

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om bland annat: 

- Pågående personalärenden, bland annat om att bibliotekschefen har sagt upp 
sig. 

- Folkets hus i Borgholms förutsättningar att fortsätta bedriva nuvarande verk-
samhet.  

_____________
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§ 56 Dnr 2019/24 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnads-
nämnden 

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 2020-12-08 § 260 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Miljöchefen och byggchefen informerar om bland annat: 

- Bygglovsenheten har fortsatt högt tryck av inkomna ärenden och ser en ökning 
jämfört med samma period föregående år.  

- Digitaliseringen fortgår med bygglovsenhetens nyinköpta modul för bygglovsä-
rende och miljöenhetens nya verksamhetssystem. Miljöenhetens nya verksam-
hetssystem EDP Vision har varit i bruk i cirka två månader och checklistor till 
systemet utvecklas. Informationen och tillgängligheten på kommunens hemsida 
ska ses över tillsammans med administrativa enheten. Miljöenheten arbetar 
med att ta fram e-tjänster kopplade till sitt nya verksamhetssystem.  

- Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med att stärka internkontrollen. 
- De två enheterna som huvudsakligen arbetar mot nämnden har relativt låg sjuk-

frånvaro. Bygglovsenheten har tillsatt alla vakanser som funnits. Miljöenheten 
har haft en underbemanning, delvis på grund av sjukdom, för att täcka för de 
förändrade restriktionerna på de verksamheter som miljöenheten ska ha tillsyn 
över. 

- Den ekonomiska prognosen är budget i balans för nämndens verksamhet. 

Miljö- och byggnadsnämnden framhäver vikten av att detaljplaner färdigställs. Ar-
betsutskottet och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser båda att plan-
arbetet måste prioriterats framöver. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 57 Dnr 2021/21 048 KS 
 
Uppväxlingsprojekt 2021; vårbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna följande uppväxlingsprojekt och bidragssummor: 

Sökande:  Beviljat bidrag: 
Runstens Intresseförening 100 000 kronor 

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 må-
nader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska 
detta omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidrags-
beloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte 
genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen 

att  bevilja bidrag om 65 000 kronor till Runstens Intresseförening. Beviljat uppväx-
lingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och konte-
ras 1010 46300 2203. 

Inför kommunstyrelsens besluta ska en komplettering med en helhetsbeskrivning 
av utvecklingen av Runsten lämnas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingspro-
jekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, krite-
rier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning, riktlinjerna reviderads i och 
med fullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19. 

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 utbetalning 
två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt.  Den som erhållit bi-
drag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att 
det har avslutats.  
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Inför vårens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit.  

Projekt: 

1. Torkanläggning för biokol: sökande är Byxelkroks Marinservice AB; egen insats 
består av bygget av tork (uppskattat värde 80 000 kronor); och företaget söker 
100 000 kronor. I och medfullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19 uppfyller inte sö-
kande kravet på att det bara är föreningar som får söka bidraget. 

2. Toalettbygge på Skedemosse Museum; sökande är Skedemosse kulturklubb; 
egen insats består av skötsel och egen insats om 70 238 kronor; och ansökan 
är på 100 000 kronor. 

3. Utegym i Runsten socken; sökande är Runstens Intresseförening; egen insats 
består av montering (uppskattat värde 30 000 kronor) och 80 000 kronor; och 
ansökan är på 165 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar. 

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt. 

Bedömning 
Ansökan 1 från Byxelkroks Marinservice AB angår ett projekt om att producera bio-
kol för renare stränder för besöksnäringen, ett renare hav, minskat läckage från åk-
rar och odlings mark och framtagande av ett jordförbättrings material för att ta upp 
vatten och näring som ska tillföra odlings marken ökade näringsämnen för ökade 
skördar. Torkanläggningen som företaget nu vill anlägga tillhör fas 2 i projektet. Fö-
retaget har sökt och beviljats medel om 100 000 kronor från EONs miljöfond för 
den inledande fasen. Eftersom det är ett företag och inte en förening som söker bi-
drag, uppfyller den sökande inte kraven i riktlinjerna.  

Ansökan 2 från Skedemosse kulturklubb angår bygge av en toalett i museibyggna-
den för Skedemosse Museum. Toaletten är tänkt att vara tillgänglig för alla medan 
museet är öppet. I samtal med representant för den sökande föreningen framgår 
det att museet vanligtvis är öppet dagtid mellan februari och november. Det påstås 
också att museet ofta öppnas av Skedemosse Gårds anställda/boende på begä-
ran. Eftersom museet har affärsverksamhet i byggnaden som toaletten förslås an-
läggas i och nyttan för allmänheten inte är mer uppenbar anser arbetsutskottet att 
ansökan uppfyller kriterierna för uppväxlingsprojekt. 

Ansökan 3 från Runstens Intresseförening angår bygget av ett utegym på kommu-
nens mark intill förskolan. Intresseföreningen söker ett större belopp än som kan 
beviljas enligt gällande riktlinjer. Om kommunen vill bidra med hela summan måste 
finansiering av 65 000 kronor beviljas av kommunstyrelsen.  

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Budget 
för uppväxlingsprojekt är 500 000 kronor årligen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om bidrag till uppväxlingsprojekt innebär 
att det återstår 400 000 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2021. 

Om kommunstyrelsen beviljar bidrag om 65 000 kronor till Runstens Intresseföre-
ning för uppväxlingsprojekt i enlighet med arbetsutskottets förslag återstår 335 000 
kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2021. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sökande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 58 Dnr 2021/58 048 KS 
 
Avtal Huvudsponsor Ölands Spirar och Ölands Skördefest 2021-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna förslaget till sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Öland 

Spirar/Ölands Skördefest för åren 2021, 2022 och 2023. 

Ärendebeskrivning 
Öland Spirar och Ölands Skördefest har inkommit med ett förslag på sponsoravtal 
mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest. Förslaget beskri-
ver omfattningen av kommunens bidrag som huvudsponsor (100 000 kronor per år) 
och sponsorpaketet. Den föreslagna avtalstiden är gällande från undertecknandet, 
med retroaktiv verkan från den 1 januari 2021, till 2023-12-31. Avtalet fastställer 
även att parterna avser att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet. 

I övrigt framgår det av avtalet att överenskommelser med Ölands Kommunalför-
bund gällande utnyttjande av lokal och turistbyråverksamheten regleras i annat av-
tal liksom samarbetet med Borgholm Energi under evenemangens genomförande. 
Till samarbeten mellan parterna hör även service i anslutning till invigningen av 
Årets Ölandsby. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal mellan Borgholms kommun och Ölands Spirar/Ölands Skördefest 
2021-23, 2021-02-23. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-03. 

Bedömning 
Avtalet är i samma omfattning som det som godkändes av kommunstyrelsens ar-
betsutskott 2018-04-03 § 97 om tre-årigt sponsoravtal. Sponsorpaketet har juste-
rats något.  

Konsekvensanalys 
Utgiften ryms inom kommunstyrelsens ram. Vid godkännande av förslaget återstår 
115 013 kronor av kommunstyrelsens budget 1010 1300 för projekt och bidrag. 
Detta inräknar inte kommunstyrelsens anslag om 500 000 kronor för oförutsedda 
kostnader. 

Beslut skickas till 
Öland Spirar/Ölands Skördefest 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 59 Dnr 2019/77 510 KS 
 
Gågatuperiod 2019 och 2020- Svar på utvärdering av 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  inte göra några förändringar av gågatuperioden för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-08 § 248, i egenskap av tra-
fiknämnd att fastställa gågatuperioden årligen från 1 juni till 31 augusti. Det beslu-
tades även att utvärdering av gågatuperioden 2020 ska göras. 

Utvärdering har genomförts mellan 2021-02-04 till 2021-03-01 genom en digital 
enkät som via mail skickats till 72 mottagare varav 44 responderade, detta ger en 
svarsfrekvens på 61,1 % 

Utav de svarande är 45,5 % (20) verksamma inom handel, 22,7 % (10) verksamma 
inom restaurang/café och 31,8 % (14) är inom övrig verksamhet (till exemple bank, 
mäklare, fastighetsägare, myndighet med flera). 

På frågan om hur gågatuperioden har fungerat under 2020 så svarar 81,8 % (36) 
att den har fungerat bra, 9,1 % (4) att den har fungerat mindre bra och 9,1 % (4) att 
de inte har någon åsikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-03. 

Resultat enkätundersökning mellan 2021-02-04 till 2021-03-01, 2021-03-03. 

Bedömning 
Övervägande del av respondenterna (81,8%) upplever att gågatuperioden mellan 1 
juni till 31 augusti har fungerat bra. Det har inte framkommit skäl till att göra föränd-
ring av beslutad gågatuperiod.  

Beslut skickas till 
Tillväxtchefen 
Näringslivsutvecklaren 
Gata/park-chefen 
Borgholms Cityförening 
Framtid Borgholm  
______________
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§ 59 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Årsredovisning; komplettering av bilaga Effekter av COVID-19 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna handlingen Effekter av COVID-19 till kommunstyrelsen för att lägga 

som bilaga till Årsredovisning 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har lämnat en redovisning av effekterna av COVID-19 under 
2020. Redovisningen är utformad så att den ska kunna ligga som bilaga till årsre-
dovisningen 2020.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 5 - Effekter av COVID-19 2020, 2021-03-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen.  
______________
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§ 61 Dnr 2021/53 107 KS 
 
Bildande av allmännyttigt bostadsbolag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  bilda ett allmännyttigt bostadsbolag. 
Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott  
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till bolagsordning och ägardi-

rektiv. 
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv bör färdigställas innan kommunstyrelsen 
bereder ärendet. 

Ärendebeskrivning 
För att möjliggöra en långsiktig och hållbar utveckling av hyresbostäder i 
Borgholms kommun bör bostadsverksamheten som idag bedrivs i Borgholm 
Energi renodlas i ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. 

Borgholm Energis styrelse har 2021-02-17 § 6 berett frågan om att bilda ett 
allmännyttigt fastighetsbolag. Styrelsen beslutade då att ärendet skulle 
översändas till kommunstyrelsen för beslut om strukturförändringar genom 
att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag och att bostadsverksam-
heten som idag bedrivs i Borgholm Energi överförs till det nya bostadsbola-
get. 

Beslutsunderlag 
Borgholm Energis styrelse 2021-02-17 § 6 Bildande av bostadsbolag. 

Bilaga 1 - Powerpoint-presentation daterad 2021-01-29, 2021-02-22. 

Bilaga 2 - Promemoria från Lindahls daterad 2020-06-16, 2021-02-22. 

Bilaga 3 - KPMG´s rapport gällande överföring av bostäder daterad 2017-12-07, 
2021-02-22. 

Bedömning 
Det bolag som föreslås är tänkt att ha följande form:  

- Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens loka-
liseringsprincip främja bostadsförsörjningen med hyresrätter i Borgholms kom-
mun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till bostadsinflytande. Verksamheten 
ska bedrivas med affärsmässiga principer och därmed präglas av konkur-
rensneutralitet. 

- Bolaget ska vara 100 % kommunalägt. 
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- Nytt ägardirektiv och bolagsordning som speglar en rimlig avkastning och solidi-
tet gynnar en hälsosam och effektiv utveckling.  

- Näringslivslokaler och verksamhetslokaler som Borgholm Energi idag äger 
kommer fortsatt att ligga kvar i Borgholm Energi men förvaltas av det nya bola-
get.  

- Organisationen föreslås oförändrad mot idag med hänseende på styrelse, verk-
ställande direktör och personal. 

Förslaget bedöms medföra helt nya möjligheter för samverkan mellan kommun och 
bolag att driva en effektiv fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen. 

Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser 

Överföring av bostäder till det nya bolaget medför initiala kostnader i 
form av stämpelskatt och förrättningskostnader. 

Förvärv av byggnader på samma fastigheter som ej ingått i tidigare 
köp av bostäder medför tillkommande kostnader. 

Insatt aktiekapital föreslås till 1 000 000 kronor. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 62 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar socialförvaltningen för ett gott arbete med 
att vaccinera grupperna tillhörande fas 1. 
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 2021-01-12 § 2 Uppföljnings- och avstämningsmö-
te 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen redogör för följande: 

- Vad gäller kommunens vaccinering för COVID-19 så har alla som tackat ja i fas 
1 vaccinerats och kommunen vaccinerar nu de som tillhörande fas 1 men som 
initialt tackat nej till vaccineringen, men som senare ändrat sig. 

- Restriktionerna inom äldreomsorgen för personal och boende (och eventuella 
besökare) har lättats. Dessa är direkt kopplade till om de berörda är vaccinerade 
eller inte. 

- Information om vidare vaccinering under regionerens regi har börjat skickats ut 
till kommuner och allmänheten. Kommunen har uppmanats uppge vilka lokaler i 
kommunen som är lämpliga för att genomföra eventuell massvaccinering i.  

- Ekonomiskt resultat. Resurserna för heltid som norm kommer att börja nyttjas 
inom kort. Två första månaderna visar på ett gott resultat, men målet är en bud-
get i balans till årets slut.  

- Socialförvaltningen förbereder sig på en eventuell uppgång i försörjningsstödet, 
efter signaler från försörjningsstödshandläggare om ökad arbetsbelastning. So-
cialnämnden förbereder sig för att hantera en försämrad ekonomisk prognos.  

- Socialförvaltningen har gjort en Lex Maria- och en Lex Sara-anmälan. 
- Kösituation inom LSS är i risk att bryta mot existerande regelverket i framtiden 

om inte kommunen ökar antalet platser för LSS-boenden. I dagsläget anses inte 
situationen vara akut.  

- Kö för extern placering inom familjehem (familjehemsplaceringar) har inte ett 
ovanligt högt tryck på sig.  

- Ansökningarna om placering på särskilt boende är på en stabil nivå.  
- Antalet hemtjänsttimmar minskade under hösten, och på dagens sammanträde 

kan socialförvaltningen inte redogöra för om antalet hemtjänsttimmar under vin-
tern 2020/2021.  
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- Sjukfrånvaron anses fortsatt vara för hög inom socialnämndens verksamheter, 
men nivån har varit förväntad. I dagsläget finns inga ytterligare insattser att rap-
portera, som inte redan presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

- Äldreboendenas underhåll bör lyftas i budgetberedningen och inför justeringar i 
lokalförsörjningsplanen. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 63 Dnr 2019/23 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljning- och avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en väl-
komnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i 
försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Checklista. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 § 252 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat: 

Aktuella större projekt 
Bolagets representanter redogör för pågående större projekt och deras gång. Det 
innefattar följande projekt: 

- VA Reinvesteringar (Sanering): 
o Nydala : projektet förväntas vara klart i april, 

- Kårehamn, 
- Prospektering inför detaljplanering i Byxelkrok ska genomföras. 
- Förhöjda nitratvärden: 

o Borgholm Energi lämnar en muntlig redogörelse för möte mellan Borg-
holm Energi och Lantbrukarnas riksförbund. 

Volymer i fjärrvärmenätet och i elnätet presenterars. 

Sjukfrånvaron   
Bolagen har låg sjukfrånvaro, med en total sjukfrånvaro som inte översitger 2,5%.  

Utveckling i verksamheten 
Kompetensen för upphandlingar behöver stärkas och bolaget ser över möjligheten 
att upphandla tjänsten av kommunen. 

Ledningsadministratör går i pension och bolaget gör en översyn av denna tjänsts 
funktioner. 

Uppföljning av internkontroll 
Bolaget fortsätter arbete med den revisionsrapport som rapporterade förra året som 
berör bolaget internkontroll. 

Ekonomisk uppföljning 
Bolaget redovisar beviljade anstånd och bolagets senaste budgetuppföljning. 
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Beslut skickas till 
Borgholm Energi AB för kännedom 
______________
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§ 64 Dnr 2021/54 107 KS 
 
Minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att bereda underlag som redogör för konse-

kvenserna för kommunen.  

Härutöver ställer sig kommunstyrelsens arbetsutskott positiva till Borgholm Energis 
förslag och överlämnar ärendet styrelsen för vidare beredning. Kommunchefens un-
derlag bör färdigställas innan kommunstyrelsen bereder ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi Elnät AB har 31 992 utestående aktier där Borgholms kommun 
äger 31 434 aktier, motsvarande cirka 98,2 %. Resterande 558 aktier ägs av ett an-
tal privatpersoner varav ett antal är okända. Då kommunen äger mer än 90 procent 
av samtliga aktier i bolaget har kommunen enligt 22 kapitlet aktiebolagslagen (SFS 
2005:551) rätt att tvångsinlösa, det vill säga tvångsvis köpa, resterande aktier i bo-
laget. 

Förfrågan om inlösen av minoritetsaktier har inkommit från ett dödsbos bodelnings-
man. Därav har frågan om inlösen initierats. 

Borgholm Energis styrelse har 2021-02-17 § 5 berett ärendet och beslutat att ären-
det skulle översändas till kommunstyrelsen för beslut om inlösen av minoritetsaktier 
i Borgholm Energi Elnät AB.  

Borgholm Energis styrelse har gjort följande bedömning:  

Borgholms kommun bör nyttja möjligheten att tvångsinlösa de utestående minori-
tetsaktierna i Borgholm Energi Elnät AB. En av de starkaste anledningarna är att det 
är olämpligt med privata intressenter i en verksamhet som är ett kommunalt ansvar. 
En annan anledning är att uppfylla kontrollkriteriet gällande undantagsregeln i lagen 
om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) för intern anskaffning mellan kommunen 
och bolaget.  

Om kommunen utnyttjar möjligheten att yrka på förhandstillträde till aktierna kan 
kommunen agera som ägare av samtliga aktier i bolaget utan att behöva ta hänsyn 
till minoritetsägarna under den tid som skiljeförfarandet pågår. 

Vidare bedömmar Borgholm Energis styrelse att processen att lösa in minoritetsak-
tierna kommer att ta 1-2 år och kosta 1-2 miljoner kronor. Okända aktieägare gör att 
Borgholm Energis styrelse anser att förhandling inte är en framkomlig väg i inlösen-
processen och att inlösen av aktier därför kommer att ske efter utförd värdering. Då 
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olika metoder kan tillämpas, förhandlas eller prövas i domstol är summan idag svår 
att bedöma. 

Inlösen av aktier kommer att ske efter utförd värdering. Då olika metoder kan tilläm-
pas, förhandlas eller prövas i domstol är summan idag svår att bedöma. 

Beslutsunderlag 
Borgholm Energis styrelse 2021-02-17 § 5 Minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät 
AB. 

Bilaga 1 - Promemoria inlösen av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB date-
rad 2020-03-03, 2021-02-24. 

Bilaga 2 - Aktiebok Borgholm Energi Elnät AB daterad 2010-02-05, 2021-02-24. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 65 Dnr 2021/47 822 KS 
 
Diskussionspunkt: Livräddningstorn/livräddare-torn i Köpingsbukten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bygga två torn livräddningstorn/livräddare-torn i Köpingsbukten. Byggnatio-

nen ska beställas av arbetsmarknadsenheten. 

att  uppdra förvaltningen att upprätta avtal med Kalmar Simsällskap att bemanna 
livräddningstornen/livräddare-tornen.  

Ärendebeskrivning 
Kalmar Simsällskap inkom 2020-08-28 med ett önskemål till kommunen om att 
bygga två torn i Köpingsviksbukten för livräddare. Som argument angavs följande: 

1. Minska drunkningsolyckorna i kommunen som har ökat denna sommar. 
2. Att ni som kommun tar ert ansvar att säkerställa att minimera risken för drunk-

ningsolyckor, speciellt på köpingsbaden där det förekommer alkohol-intag både 
på stranden och ute på piren. I Samarbete med Kalmar Simsällskap (vi har 
samarbete med Ölands simklubb) 

3. Förslagsvis 2-3 torn på stranden och ett vaktbås/torn ute på piren 
4. Minst 2 livräddare per vakttorn med tillhörande livräddare redskap 
5. Förslagsvis anställer Borgholms kommunlivräddare (sommarjobbare) i Samar-

bete med Kalmar simsällskap, Kalmar Simsällskap ansvarar för rekryteringen. 
Förstaval är utbildade simmare/instruktörer/livräddare från Kalmar/Öland’s sim-
föreningar och att Kalmar Simsällskap får ett utbildningsbidrag alt sponsor-
pengar, idépeng eller vad ni vill kalla det som går oavkortat till föreningen och 
dess utveckling av föreningen, verksamhetsutveckling samt utbildning av liv-
räddare 

Tillväxtenheten har kontaktat Kalmar Simsällskap och två torn har diskuterats. I 
konversation mellan tillväxtchefen, kommunalrådet Ilko Corkovic och Kalmar Sim-
sällskap har feriearbetare diskuterats kunna bemanna eventuella torn. 

Ärendet lyfts för att diskuteras och för att kommunstyrelsens arbetsutskott ska kun-
na fatta eventuellt beslut om att bygga livräddningstorn/livräddare-torn i Köpings-
bukten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - Förslag samarbete mellan Kalmar Sim & Borgholms kommun, 2020-08-
28. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
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Tillväxtchefen 
Arbetsmarknadsenheten 
______________
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§ 66 Dnr 2018/106 141 KS 
 
2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna 2021 års handlingsplan för ett bättre företagsklimat i Borg-

holms kommun, men tillägget att handlingslanen ska ha målen att  
- Fortsatta satsningar på infrastruktur för att öka tillväxten. 
- Att kommunen har ett sammantaget omdöme ska vara 3,6 i 

Svenskt näringslivs mätning av företagsklimat. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2018-05-21 § 114 en näringslivsstrategi för kommunen 
som ska gälla fram till år 2022. Av samma beslut framgår att kommunstyrelsen år-
ligen ska anta en handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att nå de mål som 
finns i strategin. 

Tillväxtenheten har arbetat fram ett utkast till handlingsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskott beslutade 2021-
02-02 § 29 att lämna utkastet till handlingsplan på remiss till nästkommande nä-
ringslivsråd. 

Utifrån näringslivsrådets synpunkter/förslag har följande tillägg gjorts i handlings-
planen; 

- Genomföra företagsbesök hos alla nystartade företag i Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2021-03-01. 

2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat i Borgholms kommun, 2021-03-01. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchefen 
Näringslivsutvecklaren 
______________
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