
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Paragrafer 
67-81 

 

Plats och tid 
 
 

Stadshuset, KS-rummet 08:30-11:30 
 Beslutande ledamöter 
 

Staffan Larsson (C) 
Ilko Corkovic (S) 
Carl Malgerud (M) 

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, sekreterare 
Linda Hedlund, utvecklingsstrateg § 70 
Anders Magnusson, tillväxtchef §§ 71-74 
Leon Hansson, samhällsplanera § 73 
Ida Dessin, Trafikverket § 73 

 Justerare Ilko Corkovis med Carl Malgerud som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset, plan 1 2021-04-20  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Staffan Larsson 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Ilko Corkovis 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-04-21 Datum då anslaget tas ned 2021-05-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 67 Information från verksamheten, kommunchefen 2021/11 002  3 

§ 68 Äskande om tilläggsbudget för utegym Mejeriviken 2019/192 048  4 

§ 69 Omprioritering av investeringsmedel inom befintlig 
investeringsram: Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i 
fastigheten Hammaren 9 

2018/255 298  5 - 7 

§ 70 Information - Ny beredskapszon runt OKG – från Löttorp och norrut 2021/75 167  8 - 9 

§ 71 Förfrågan om köp av mark, del av Byxelkrok 1:1 2021/4 423  10 

§ 72 Avsättning av medel för deponi av massor på fastighet Löttorp 3:67 2021/76 423  11 

§ 73 Avsiktsförklaring för utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla 2020/98 311  12 

§ 74 Riktlinjer för bostadsförsörjning - samrådsförslag 2019/203 218  13 

§ 75 Ansökan om bidrag; Utförda röjningsarbeten inom kustnära 
grönområde i Byxelkrok 2020 

2020/164 048  14 

§ 76 Ansökan om bidrag; Byxelkroks AIK 2020/205 048  15 - 16 

§ 77 Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till 
regionfullmäktige 

2021/79 116  17 - 18 

§ 78 Återrapportering av medborgardialog östra sidan och eventuell 
vidare dialoger 

2021/30 019  19 

§ 79 Diskussionspunkt: Vandringsleder, skyltning med mera   20 

§ 80 Konferensen "Regional utveckling 2021", 5 maj   21 

§ 81 För kännedom: Årsredovisning;  Ölands kommunalförbund 2019/133 041  22 - 23 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-06 67   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om 
kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar bland annat om: 

- I länet var det cirka 1 200 personer som bekräftats smittade förra veckan. Det 
kan vara en eftersläpning, vilket gör analys svår att göra, men troligen har inte 
smittan minskat de senaste veckorna. Smittan har uppmäts i olika delar av sam-
hället.  

- Ölands kommunalförbund har möjligheten att ansöka om pengar ur Regional-
fonden, via tillväxtverket omställningsstöd. I Förbundsledningen har det diskute-
ra att göra en ansökan om att växla upp sitt omställningsarbete med 3,1 miljoner 
kronor, till vilket det krävs 25 % egenfinansiering. Det stöd Ölands företag efter-
frågar är framförallt individuell rådgivning, med konkreta förslag till åtgärder. Re-
gionen kommer troligen lämna en egen ansökan, vilket kan komma att konkurre-
ra med förbundets ansökan. Om förbundet skulle beviljas bidraget till fullo, skulle 
medfinansieringen från kommunerna komma att bli 135 000 kronor per kommun. 
Resten via skulle förbundet stå för.  

______________
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§ 68 Dnr 2019/192 048 KS 
 
Äskande om tilläggsbudget för utegym Mejeriviken 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  tillsätta 50 000 kronor till budget för utegym Mejeriviken från investeringskon-

to fritidsanläggningar.  

Ärendebeskrivning 
Tidigare beslutade (KS 2019/192) om budgetering på 300 000 kronor för utegym i 
Mejeriviken. Vid närmare projektering har det tillkommit 50 000 kronor för markar-
beten och montering av gymmet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-19. 

Bedömning 
För att få rätt fallhöjdsdämpning krävs mer fallhöjdsflis än vad beräknats från bör-
jan. Monteringstiden på vissa redskap har visat sig vara mer omfattande än det 
förvaltningen tidigare räknat med.  

Vidare vill förvaltningen flagga för att marken på ytan kan vara förorenad vilket kan 
leda till ytterligare kostnader vid bortforsling. Markprover kommer att tas vid ut-
grävningen.  

Området ingår inte i det som utpekas som misstänkt föroreningsyta i tidigare utred-
ningar men det garanterar inte att marken är helt ren.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Tillväxtenheten 
Gata/park 
Ekonomienheten 
______________
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§ 69 Dnr 2018/255 298 KS 
 
Omprioritering av investeringsmedel inom befintlig investeringsram: 
Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 
9 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  omprioritera 1 500 000 kronor från investeringsprojektet Ekbacka Hus 6 plan 

3 till investeringsprojektet Återbruk-Ölandslego, för att kunna utföra planerat 
ventilationsbyte. 

Härintill beslutar kommunstyrelsen 

att  bevilja driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och internränta till fas-
tighetsavdelningen i samband med att åtgärderna färdigställs. 

Till kommunstyrelsens sammanträde efterfrågas en redogörelse för eventuella 
askrivningskostnader som en konsekvens av beslutet och en uppskattning av av-
skrivningskostnaderna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunledningskontoret i 
uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med lämplig lokalför 
verksamheten. 

Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för återbruk. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 socialnämndens 
beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen för fortsatt utredning.  

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åtgärder 
för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Åtgärderna förutsätter samlokalise-
ring i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt godkända utifrån 
myndighetskrav och arbetsmiljö. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att 
förslag tas fram för samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att förslag 
tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av lokaler för samloka-
lisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för återbruk i fastigheten 
Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade kostnader för åtgärderna. 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230 beslutade godkänna åtgärdsförslag för sam-
lokalisering av daglig verksamhet plan 2 och att anvisa projektet 2 600 000 kronor. 
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Vidare beslutades att anvisa 1 000 000 kronor och godkänna etapp 1 för invändig 
upprustning och mindre anpassningar av lokaler för återbruk i Hammaren 9. 

Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 57 beslutade att godkänna förslag till under-
hållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9 som fastighetsavdel-
ningen vid det tillfället ansågs nödvändiga för projektet. Det veslutades också att 
anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kronor genom prioritering av Investe-
ringsbudget 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

Bedömning 
Prioritering och etappindelning har gjorts för nödvändiga lokalanpassningar och åt-
gärder för att återbruksverksamheten ska kunna starta i lokalerna. Dessa åtgärder 
har initialt beräknats till cirka 1 000 000 kronor.  

Utöver viss verksamhetsanpassning har det krävts underhållsåtgärder gällande tak 
på lågdelen, avlopp och ny energieffektiv ventilation. Fastighetsavdelningen initiala 
bedömning var att investeringskostnaden för detta skulle hamna på cirka 2 000 
000 kronor. Dessa åtgärder har bedömts som nödvändiga underhållsåtgärder, för 
att verksamhet ska kunna bedrivas i byggnaden.  

Kostnaden för ventilationsbytet har visat sig vara dyrare än den initiala beräkning-
en. Budgetpriset för utbytte av två (2) stycken ventilationsaggregat uppgår idag till 
cirka 1 700 000 kronor. I och med detta har projektet fördyrats och för att uppnå 
ändamålsenliga lokaler och för att klara arbetsmiljökrav för verksamheten behövs 
ytterligare investeringsmedel.  

Fastighetsavdelningen bedömer att en omprioritering på 1 500 000 kronor från pro-
jektet Ekbacka Hus 6 plan 3 är nödvändig och att kvarvarande medel, som efter 
omprioritering uppgår till 3 000 000 inklusive utbyte av ventilation för hela Ekbacka 
hus 6, är tillräckligt för den typen av renovering. 

Konsekvensanalys 
Åtgärderna leder till att lokalerna uppfyller myndighetskrav gällande arbets-
miljö och energi, med minskad driftskostnad som följd. 

Åtgärderna leder till att insatser via ett återbruk kan erbjuda fler individanpas-
sade aktiviteter inom KKA (kommunala aktivitetsansvaret). 

Antalet individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd i form av för-
sörjningsstöd kan minska och att det också i förlängningen kan leda till att fler 
kommer i arbete. 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
Arbetsmarknadsenheten 
______________
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§ 70 Dnr 2021/75 167 KS 
 
Information - Ny beredskapszon runt OKG – från Löttorp och norrut 

Ärendebeskrivning 
Genom en lagändring som träder i kraft 2022-07-01 kommer beredskapszonerna 
runt svenska kärnkraftverk att förändras. Lagändringen beror av en ny EU-förord-
ning som styr beredskapszoner i hela EU så att de ska vara lika i alla länder. För 
Borgholms kommun kommer stora förändringar att gälla i den yttre beredskapszo-
nen runt Oskarshamns kärnkraftverk som sträcker sig från Löttorp och norrut. 
Ärendet lyfts som information eftersom kommunstyrelsen löpande ska hålls under-
rättad om händelser som påverkar kommunen och dess budgetarbete.  

Beslutsunderlag 
Yttrande över Projekt rörande implementering av förändrade beredskapszoner – 
Planeringsunderlag för vidare arbete med beredskapsplanering, 2021-03-22. 

Projekt rörande implementering av förändrade beredskapszoner - Planeringsunder-
lag för vidare arbete med beredskapsplanering, 2012-03-11. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-01. 

Bedömning 
2022-07-01 träder Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor i kraft. Lagändringen medför stora förändringar i beredskapszonerna runt 
våra kärnkraftverk. Där ska finnas en inre beredskapszon om cirka 5 kilometer, en 
yttre beredskapszon om cirka 25 kilometer och en planeringszon cirka 100 kilome-
ter runt verken. I Borgholms kommun berörs området från Löttorp och norrut av 
den yttre beredskapszonen och hela kommunen ingår i planeringszonen.  

I den yttre beredskapszonen ska det finnas jodtabletter utdelade till alla personer 
som vistas i området och som är under 40 år inklusive besökare. Det ska finnas en 
fastställd och känd plan för att utrymma området. Det ska också finnas en plane-
ring för inomhusvistelse (ibland benämnt inrymning) i upp till ett dygn för alla som 
vistas i området. Särskilda åtgärder kommer att krävas för att säkra dricksvatten-
försörjningen så att inte det kontamineras vid ett eventuellt utsläpp.  

Utrymning eller annat omhändertagande gäller även husdjur. Dels sällskapsdjur 
där ägaren har känslomässiga band och kan sätta djurens säkerhet före sin egen, 
men även produktionsdjur så att en rimlig nivå av djurskydd kan upprätthållas.  

Planering för utrymning och inomhusvistelse ska fungera alla tider på året och med 
beaktande av olika förutsättningar vid olika tidpunkter. För Borgholms kommun tor-
de de tider på året när det är ett högt besökstryck på norra Öland vara det som ger 
störst planeringssvårigheter.  
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Staten kommer att ansvara för att det finns varningssystem i området, genom Vik-
tigt meddelande till allmänheten, VMA. Tyfoner (Hesa Fredrik) kommer att monte-
ras på ett flertal platser. I övrigt är ansvarsfördelningen mellan olika aktörer som 
kommunen, staten eller andra oklar. I den projektplan för genomförandet av 
lagändringen ligger delar av ansvaret på kommuner, men det nämns ingenting om 
finansiering överhuvudtaget.  

Projektplanen för genomförandet runt samtliga kärnkraftverk i Sverige har varit ute 
på remiss. Remisstiden var kort och remissen besvarades därför på delegation. 
Borgholms kommun skriver i remissvaret att det inte är rimligt att kommunen en-
sam får ansvaret för skyddet av människor vid en eventuell kärnkraftsolycka som 
inträffar vid en tid då ett stort antal besökare befinner sig i området norr om Löttorp. 
Det krävs därför ett förtydligande i projektplanen av ansvars- och kostnadsfördel-
ningen för genomförandet av de åtgärder som ska vara på plats när den nya lagen 
träder i kraft 2022-07-01. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun bör inte ha några problem att ansvara för att nödvändiga åtgär-
der vidtas för att skydda de personer som är bofasta (folkbokförda) i de delar av den 
yttre beredskapszonen som ligger i kommunen.  

Däremot är konsekvenserna omfattande såväl ekonomiskt som praktiskt av att göra 
en realistisk planering för utrymning av eller inomhusvistelse för till exempel alla 
som vistas på Böda sand i juli. Det är knappast rimligt att Borgholms kommun en-
sam ska ta det ansvaret.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsstrategen redogör för det statliga projektet rörande implementering av 
förändrade beredskapszoner. Av informationen framgår de eventuella problem som 
skulle kunna uppstå och vilket ansvar kommunen har i ett fall av höjd beredskap till 
följd av en olycka på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG).  

______________
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§ 71 Dnr 2021/4 423 KS 
 
Förfrågan om köp av mark, del av Byxelkrok 1:1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  invänta pågående planarbete och dess resultat i Byxelkrok, innan vidare dia-

log förs med intressenten. 

att ge tillväxtenheten uppdrag att förhandla arrende för omnämnd yta. 

Ärendebeskrivning 
Robert Johanssons Stenhuggeri AB har inkommit med en hemställan om att få kö-
pa den mark som ligger intill hans egen tomt: Böda-Torp 44:1, en del av Byxelkrok 
1:1 

Beslutsunderlag 
Hemställan från intressent, 2021-02-25. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 

Bedömning 
Borgholms kommun arbetar i nuläget med framtagande av en ny detaljplan för 
Byxelkroks hamnområde. Planområdet omfattar även den del av Byxelkrok 1:1 
som intressenten efterfrågar. Inte förrän den kommande detaljplanen börjat ta form 
bör man diskutera försäljning av mark, heller inte långtidsarrenden eller andra upp-
låtelser. 

Idag finns inget gällande arrendeavtal för ytan. 

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 72 Dnr 2021/76 423 KS 
 
Avsättning av medel för deponi av massor på fastighet Löttorp 3:67 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  avsätta 100 000 kronor av intäkter från försäljning av småindustritomter på 

Löttorp 3:67. 

att  använda dessa medel för att röja upp och köra befintliga massor på deponi i 
Moskogen. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige 2020-04-20 § 72 beslutat att sälja av de in-
dustritomter som är belägna i Löttorp på Löttorp 3:67 fordrades dessas avstyckning 
stamfastigheten. I samband med lantmäteriets fältarbete omöjliggjordes utmätning 
av tomterna på grund av att kommunen har ett stort upplag av blandade massor 
som tillkommit under årens lopp. Massorna är svåra att härleda till något särskilt 
projekt och bedöms tillkommit under längre tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 

Bedömning 
Tillväxtenheten bedömer uppskattad kostnad för bortforsling av massorna uppgå till 
cirka 100 000 kronor.  

Konsekvensanalys 
I nuläget har kommunen försålt tre (3) tomter som förutsätts bli avstyckade från 
stamfastigheten innan lagfart är möjlig för de nya ägarna. Området behöver rensas 
från kommunens massor för att samtliga utsättningar av lantmätaren kan genomfö-
ras. Tillåts inte detta skjuter kommunen ett problem framför sig och avstyckningarna 
kan inte fullständigt genomföras. 

De tre (3) sålda tomterna såldes för sammanlagt 275 080 kronor (+ avstycknings-
kostnaden som ännu inte fakturerats). 

Beslut skickas till 
Gata/park 
Mark- och exploateringsstrateg 
______________
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§ 73 Dnr 2020/98 311 KS 
 
Avsiktsförklaring för utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att anta avsiktsförklaring väg 136 Algutsrum – Borgholm, delen Borgholms 

kommun.  

Ärendebeskrivning 
Trafikverket planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Algutsrum 
och Borgholm för att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för både motor-
trafik och gång- och cykeltrafikanter. För att uppnå största möjliga nytta av plane-
rade investeringar finns behov av samverkan mellan Trafikverket och kommunen. 
Förslag till avsiktsförklaringen utgör ramverket för den fortsatta samverkan.  

Beslutsunderlag 
Förslag till avsiktsförklaring, 2021-03-29. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-31.  

Bedömning 
Avsiktsförklaringen utgör ramverket för den fortsatta samverkan och beskriver 
övergripande vilken part som är ansvarig för respektive åtgärder. Borgholms kom-
mun har sedan tidigare tecknat medfinansieringsavtal med Trafikverket samt med 
Ekerum Golf & Resort AB för korsningsåtgärderna i Rälla. Kommunen kommer där-
till att anlägga cykelväg inom den nya detaljplanen för fastigheten Stora Rör 2:1.  

Trafikverkets projekt med förbättringar av trafiksäkerheten längs väg 136 bedöms 
som positivt för hela norra Öland, förbättrad tillgänglighet och standard är avgöran-
de för arbetspendling och besöksnäring. Cykelväg längs vägen är en viktig del för 
att knyta ihop de norra respektive södra delarna av cykelleden Ölandsleden. För-
bättrade korsningslösningar och tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter i Räl-
la och Stora Rör är också en förutsättning för en framtida utveckling av området. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen, samhällsplaneraren och trafikverkets regionala samhällsplanerare i 
Kalmar län redogör för förslaget till avsiktsförklaring. Särskilt redogörs för hur av-
siktsförklaringen påverkar arbetet med detaljplan Stora rör. 

Beslut skickas till 
Samhällsplaneraren 
Trafikverket 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 74 Dnr 2019/203 218 KS 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning - samrådsförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar tillbaka förslaget för att göra justeringar i 
enlighet med de diskussioner som förts under sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i upp-
drag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande hand-
lingsprogram inför politiskt beslut.  

Programmet ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18. Riktlinjer för bo-
stadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen 
tagit fram förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021. Riktlinjerna innehåller 
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kom-
munens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit 
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt-
ningarna presenteras i tillhörande bilaga. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – samrådsversion, 2021-03-30. 

Bilagor till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – samrådsversion, 2021-03-30. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen, samhällsplaneraren och mark- och exploateringsstrateg redogör för 
ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar förslaget och identifierar områden i för-
slaget som arbetsutskottet önskar justeras. Detta omfattar bland annat redaktionella 
ändringar, förtydligande av avsikten att identifiera mark som kan expolateras eller 
nyttjas på andra sätt än de görs idag samt tydligare och siffersatta mål. 

Beslut skickas till 
Samhällsplaneraren 
______________
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§ 75 Dnr 2020/164 048 KS 
 
Ansökan om bidrag; Utförda röjningsarbeten inom kustnära grönområ-
de i Byxelkrok 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att avslå bidragsansökan för planerad underhållsröjning inom kustnära grönom-

råden i Byxelkrok 

Ärendebeskrivning 
Torps Bysamfällighetsförening ansöker om 60 000 kronor i bidrag för planerad un-
derhållsröjning inom kustnära grönområde i Byxelkrok. Torps Bysamfällighetsföre-
ning skriver i sin ansökan att arbetet kommer utföras av lokal entreprenör med ma-
skinröjning på de områden söder om badplatsen, ett område som röjdes under 
2019.  

I ansökan hänvisas det till att allmänna naturvärden skulle skyddas i och med röj-
ningen och att det av detta skäl är motiverat att kommunen bidrar ekonomiskt till 
arbetet.  

Efter förra årets röjning inkom Torps Bysamfällighetsförening med en ansökan om 
67 500 kronor för att betala fakturan för arbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-10-08 § 240 beslutade då att avslå ansökan. I protokollet framgår att ekono-
miavdelningens bedömning var att föreningen kunde ansöka om medel för denna 
typ av kostnad enligt kommunens antagna riktlinjer för bidrag till enskilda vägar och 
då till bidragstypen skötselbidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-19. 

Bedömning 
Sökande hänvisas att ansöka om medel för denna typ av kostnad enligt kommu-
nens antagna riktlinjer för bidrag till enskilda vägar och då till bidragstypen skötsel-
bidrag alternativt ansöka om medel för denna typ av kostnad enligt kommunens 
antagna riktlinjer för uppväxlingsprojekt. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun har beslutade riktlinjer och tidpunkter för ansökningar av bidrag 
till föreningar för att likabehandling ska ske. Beslutas bidrag till föreningar vid andra 
tidpunkter följs inte beslutade riktlinjer. 

Beslut skickas till 
Torps Bysamfällighetsförening 
______________

14



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-06 76   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 76 Dnr 2020/205 048 KS 
 
Ansökan om bidrag; Byxelkroks AIK 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att meddela föreningen att de enligt gällande ”Riktlinjer för bidrag till föreningar” 

inte kan beviljas bidrag för driftskostnader 2020.  

att  uppmana föreningen att söka bidrag för ”Uppväxlingsprojekt” när de planerar 
för satsningar som utvecklar bygden.  

att  om föreningen önskar godkänna en senare betalning av lagfart för Gamla 
skolan. Godkännandet gäller fram till nästa år (2022). 

att  kommunen åtar sig att betala kostnaden för belysning av isrink i likhet med 
de stöd som betalas barn- och ungdomsverksamheter för liknande utgifter. 
Beslutet belastar konto 1010 1300.  

Ärendebeskrivning 
Byxelkroks AIK är en ideell idrottsförening som bildades 1945. Föreningen bedriver 
ingen fotbollsverksamhet längre men andra aktiviteter som främjar sport och kultur 
till exempel aktiviteter på festplatsen, marknad, isbana i Enerum och tipspromena-
der. Under 2019 satsade föreingen mer än 250 000 kronor på ny scen på festplat-
sen och 2020 investerades nästan 200 000 kronor på ombyggnad av gamla skol-
huset. Det gamla skolhuset är uthyrt till bageri. Dessa satsningar kunde genomfö-
ras tack vare intäkter från festplatsen och marknaden. 2019 var överskottet från 
dessa cirka 200 000 kronor. 2020 upphörde alla intäkter. Föreningen har undvikit 
konkurs genom lån av bland annat styrelsemedlemmar. Kostnaderna för festplats, 
marknad och isbana 2020 uppgår till 30 848 kronor. 

Föreningen undrar vilka möjligheter de har att få ekonomiskt stöd fram till dess att 
pandemin upphör.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 

Skrivelse från Byxelkroks AIK. 

Bedömning 
Byxelkroks AIK erhåller i dagsläget inget kommunalt stöd för sin verksamhet. I 
Borgholms kommuns riktlinjer för bidrag till föreningar finns ingen bidragsform för 
tillfälliga bidrag eller driftbidrag till idrottsföreningar som inte bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet.  
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Föreingen har bett att få skjuta upp betalning (50 000 kronor) av kostnad för över-
flyttning av lagfart för Gamla skolan från april 2020 till september 2021. 

Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet fördelas enligt en 
schablon. Enligt denna schablon får föreningar 1 000 kronor i bidrag för elljus på 
isbana per år.  

Föreningen har skickat in skrivelse angående önskan om mark för anläggande av 
padelbana.  

Föreningen skulle kunna söka bidrag för Uppväxlingsprojekt. Syftet med uppväx-
lingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civil-
samhället som kommer flertalet till godo och som syftar till att utveckla den egna 
bygden. Efter uppväxlingsprojektets genomförande ansvarar föreningen för fortsatt 
drift och underhåll. Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.  

Konsekvensanalys 
Föreningen riskerar att gå i konkurs enligt skrivelsen. 

Beslut skickas till 
Byxelkroks AIK 
Kultursekreteraren 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 77 Dnr 2021/79 116 KS 
 
Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäkti-
ge 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  meddela Region Kalmar län att Borgholms kommun inte har något att erinra 

angående regionsstyrelsens förslag till regionfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har lämnat förslag på beslut/yttrande till länsstyrelsen om anta-
let valkretsar i valet till regionfullmäktige 2022 på remiss till länets kommuner. 
Kommunerna har till 2021-05-10 att lämna remissvar till regionen. 

Regionfullmäktige ska senast den 2021-10-31 besluta om den nuvarande indel-
ningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid regionvalet 2022 eller om den 
ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. 

Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 samt 2017 att fastställa 
oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige. 

Nuvarande valkretsindelning är följande: 

 Första valkretsen: Västerviks kommun 
 Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
 Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 
 Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
 Femte valkretsen: Kalmar kommun 
 Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner 

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till regionfullmäk-
tige framgår av 4 kapitlet 5-8 §§ vallagen (2005:837). Indelningen i valkretsar för 
val till regionfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle 
att yttra sig. 

Regionstyrelsen har den 2021-03-17 beslutat föreslå regionfullmäktige att nuva-
rande valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige 2022 ska vara 
oförändrade samt beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till lä-
nets kommuner. 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2022 års regi-
onval vid sitt sammanträde den 2021-06-15. 
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Beslutsunderlag 
Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige, 2021-03-
18. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-18. 

Bedömning 
Borgholms kommun har inför tidigare val inte haft något att erinra landstingets för-
slag på oförändrade valkretsindelningar. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Region Kalmar län 
______________
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§ 78 Dnr 2021/30 019 KS 
 
Återrapportering av medborgardialog östra sidan och eventuell vidare 
dialoger 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att presentera utvärdering av medborgardislog 

till kommunstyrelsens arbetsutskott i maj.  

att  ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialo-
ger, på ett liknande sätt, med invånarna i resterande delar av kommunen. I 
kommande dialoger önskas övriga tjänstepersoner i ledningsgruppen delta.  

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. 

Arbetsutskottet beslutade 2021-01-12 § 10 att ge kommunchefen i uppdrag att 
skapa en digital mötesplats för att under rådande pandemi fortsatt kunna fånga 
upp idéer och synpunkter för vidare utveckling av östra sidan och att dialogen ska 
föras av arbetsutskottet och kommunchefen. 

Nu är medborgardialogerna genomförda och kommunchefen ska redogöra för 
ärendet.  

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordföreande har 2021-03-24 lämnat 
förslag på att fortsätta ha dialoger med invånarna i resten av kommunen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ”Medborgardialog - fortsättning i resten av kommunen”, 2021-03-24. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 79 Dnr 2021/30 019 KS 
 
Diskussionspunkt: Vandringsleder, skyltning med mera 

Ärendebeskrivning 
Vid en av medborgardialogerna som kommunen hade med medborgarna på östra-
sidan kommunen framkom önskemål om att bättre skylta och underhålla vandrings-
leder på östra sidan kommunen. Ämnet lyfts på dagens möte för diskussion. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för svar om vandringsleder. 

______________
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§ 80 Dnr 2021/18 031 KS 
 
Konferensen "Regional utveckling 2021", 5 maj 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna deltagande för samtliga i kommunstyrelsens arbetsutskott att delta 

som representanter för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt ut-
vecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är 
digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. 

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat 
av egna insatser. Coronapandemin har haft stora effekter på världens tillväxt samt 
näringslivets tillstånd och förutsättningar både lokalt som regionalt. Den offentliga 
sektorns arbete behöver därför utformas för att möta dessa effekter och utmaning-
ar som det innebär. Regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala 
utvecklingsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan - Konferensen "Regional utveckling 2021", 5 maj. 
______________
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§ 81 Dnr 2019/133 041 KS 
 
För kännedom: Årsredovisning; Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar årsredovisningen för kännedom till 
kommunstyrelsen. 
Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbunds förbundsdirektion har godkänt deras årsredovisning 
2020. Årsredovisningen har lämnats till revisorerna och medlemskommunerna. Av 
årsredovisningen framgår följande: 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett budgetun-
derskott om 131 000 kronor. Budgeten överskrids på grund av ökade kostnader för 
administration vilket beror på att IT-verksamheten tillkommit i förbundet. 

Turismorganisationen redovisar ett överskott gentemot budget på 626 000 kronor. 
Pandemin har bland annat inneburit att öppettiderna, och därmed antalet timavlö-
nade, reducerats på turistbyråerna. Planerade projekt inom destinationsmarknads-
föringen har inte hunnits med då personal saknats. Partnerskapen har varit fler än 
väntat.  

Räddningstjänsten redovisar ett underskott gentemot budget om 86 000 kronor, 
vil-ket var bättre än prognostiserat. Detta beror på flertalet besparingsåtgärder som 
genomförts under året för att kompensera för de höga utbildningskostnader i och 
med den omsättning av deltidsbrandmän som uppstått. Vid årets slut såldes även 
tre bandvagnar vilket genererade nära 600 000 kronor i intäkter.  

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt.  

Projektet har dragit ut på tiden och två delsträckor kvarstår. Utmaningen är att få 
projektet att gå ihop då kostnaderna just nu överstiger intäkterna.  

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 136 000 kronor till följd av 
att flera investeringar har gjorts sent på året.  

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 855 000 kronor 
vilket är en effekt av att staten reducerade arbetsgivaravgifterna under perioden 
april -juli, samt att ett utökat medlemsbidrag sköts till från medlemskommunerna för 
att återställa en del av balanskravsresultatet. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2021-03-12 § 6 Årsredovisning. 
Årsredovisning 2020, 2021-03-26. 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige 
______________
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