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§ 96 Dnr 2021/4 423 KS 
 
Lägenhetsarrende för uppställning för husbilar inom Kårehamn 2:7 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänner lägenhetsarrende för uppställning för husbilar inom ett område på 

fastigheten Kårehamn 2:7. Avtalet avser tid om fem (5) år från och med 
2021-05-01 till och med 2026-05-01 och uppgiften uppgår till 250 000 kronor 
per kalenderår. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten har tagit fram förslag till lägenhetsarrende för del av Kårehamn 2:7. 

Beslutsunderlag 
Förslag till lägenhetsarrende för uppställning för husbilar inom Kårehamn 2:7, 2021-
05-11. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till lä-
genhetsarrende. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 97 Dnr 2021/30 019 KS 
 
Medborgardialog, hela kommunen 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har under våren 2021 genomfört flera digitala medborgardia-
loger med invandare på kommunens östra sida. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-06 § 78 beslutade bland annat att ge kommunledningsförvaltningen i upp-
drag att genomföra medborgardialoger, på ett liknande sätt, med invånarna i reste-
rande delar av kommunen. I kommande dialoger önskas övriga tjänstepersoner i 
ledningsgruppen delta.  

Kommunchefen har bjudits att redogöra för planerna att genomföra kommande 
medborgardialoger. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogöra för planerna att genomföra medborgardialoger med resten 
av kommunen. I dagsläget planeras dialogerna att genomföras i september. 

Kommunchefen redogör också för arbetet med att sammanställa och analysera re-
sultaten av genomförda enkätstudier (utveckling av Runesten och enkät till kommu-
nens deltidsboende). Analys kommer presenterars under våren/sommaren. 

______________
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§ 98 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Återrapportering - Sveriges bästa äldreomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 beslutade att uppdra kommunstyrelsen och 
socialnämnden att vidta vissa åtgärder för att uppfylla syftet i slutrapporten av 
kommunfullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg.  

Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 40 uppdrog kommunchefen att redogöra för kom-
munens uppfyllnad av uppdragen givna av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Återrapportering våren 21 Sveriges bästa äldreomsorg, 2021-05-06 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för den skriftliga redogörelse som lämnats kommunstyrel-
sens arbetsutskott.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 99 Dnr 2021/112 043 KS 
 
Ökad budget för friskvårdsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  höja friskvårdsbidraget till 1 600 kronor från och med 2021. 

att  besluta om tilläggsbudget om 200 000 kronor för friskvårdsbidrag 2021.  

Ärendebeskrivning 
Friskvårdsbidraget är idag 800 kronor per medarbetare och år. Nuvarande budget 
är 400 000 kronor. Friskvårdsbidraget uppmuntrar till friskvård i syfte att bibehålla 
god hälsa och minska sjukfrånvaro samt är en del av många i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

För att underlätta för kommunens anställda att nyttja friskvårdsbidraget kommer 
systemet e-passi installeras från och med årsskiftet 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03. 

Bedömning 
År 2020 av utnyttjandegraden cirka 250 000 kronor av 336 anställda. Det vill säga 
att bidraget var cirka 740 kronor per person, vilket är i nivå med 2019. 

Vid en dubblering av bidraget och med antagandet att cirka 15 % fler skulle utnyttja 
förmånen, behöver budgeten utökas med 200 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Att höja friskvårdsbidraget är ett sätt för kommunen att värnar sina anställdas hälsa 
och välbefinnande och är ett led i att vara en attraktivare arbetsgivare. En höjning till 
1 600 kronor skulle göra att kommunen kan matcha andra kommuner i länet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 100 Dnr 2021/72 104 KS 
 
Godkännande av redovisning av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna till kommunfullmäktige att besluta om utbetalning av andra delen 

av partistödet till de partier som redovisat 2020 års partistöd; Centerpartiet, 
Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sveri-
gedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.  

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Riktlinjer för utbetalning av partistöd. 

Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemo-
kraterna.  

Bedömning 
Alla partier utom Sverigedemokraterna har kommit in med redovisning av partistöd 
2020 30 april eller tidigare. Sverigedemokraterna inkom med sin redovisning 2021-
05-06. 

Inför årets redovisning av samtliga partier ombetts styrka att de är juridiska perso-
ner. Detta har gjorts genom att partierna har angivit sina organisationsnummer. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 101 Dnr 2021/69 008 KS 
 
E-förslag; Inhägnande plats i Borgholms tätort för att ta emot träd-
gårdsavfall 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 

kunna uppfyllas genom att uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med 
Borgholms Energi AB, utreda möjligheten att ordna ett miljö- och kostnadsef-
fektivare sätt att hämta trädgårdsavfall vid tomtgräns än de möjligheter av-
fallstaxan idag erbjuder. 

Ärendebeskrivning 
Ett e-förslag inkom till kommunen 2020-11-19 med önskan om en inhägnad och 
bemannad plats inom Borgholms tätort där trädgårdsavfall kan lämnas. Syftet är att 
minska den miljöpåverkan som det blir när alla medborgare enskilt kör sitt träd-
gårdsavfall till Kalleguta. E-förslaget erhöll tillräckligt många stödröster för att det 
ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Kommunfullmäktiges 2021-03-15 § 19. 

E-förslag. 

Bedömning 
I avfallstaxan finns hämtning av bland annat trädgårdsavfall. Den hämtningen ska 
kunna göras av en person, varför avfall som hämtas måste vara förpackat i säckar 
om högst 25 kilogram. Säckarna ska helst vara genomskinliga för att det ska vara 
transparent vilket innehåll de har. Kostnaden blir relativt hög då det först är en 
framkörningsavgift och sedan tillkommer styckpris på säckarna.  

Miljömässigt bidrar inte detta nämnvärt jämfört med att själv åka till Kalleguta, då 
enskilda beställningar även de ger mycket bilkörning. Dessutom förväntas i prakti-
ken avfallet förpackas i plastsäckar, vilket miljömässigt kan vara olämpligt eller åt-
minstone onödigt för trädgårdsavfall. Att anlägga en inhägnad och bemannad plats 
i anslutning till Borgholm för att lämna trädgårdsavfall bedöms varken ekonomiskt 
eller miljömässigt försvarbart. Det blir fortfarande relativt mycket bilkörning ef-
tersom bebyggelsen är utspridd. Bemanning är viktig då det i praktiken är omöjligt 
att få rena fraktioner av de avfallstyper som avses utan stöd från personal. Att rätt 
avfall hamnar i rätt fraktion är viktigt ur miljösynpunkt. Detta sammantaget gör att 
kostnaden bedöms som hög i förhållande till nyttan. 
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Ett sätt att minska miljöpåverkan skulle kunna vara att hämta trädgårdsavfall på 
plats med fordon utrustat för att lyfta i avfallet, det vill säga avfallet skulle inte be-
höva förpackas. Den som hämtar kan då också se att det som lastas är trädgårds-
avfall och ingenting annat. Om detta kunde göras enligt förannonserade och tids-
satta rutter skulle kostnaden kanske kunna hållas nere. Flera personer än endast 
de i Borgholms tätort skulle dessutom kunna få del av erbjudandet.  

Det kan finnas andra alternativa lösningar som kombinerar kostnadseffektivitet 
med ökad miljönytta, det vill säga hållbarhet. En utredning om alternativa, hållbara-
re sätt att hantera avfall med fokus på trädgårdsavfall skulle kunna bidra till en 
hållbarare kommun. 

Konsekvensanalys 
Den hämtning av trädgårdsavfall som finns i avfallstaxan idag uppfyller inte medbor-
garförslagets önskan om mindre miljöpåverkande hantering av trädgårdsavfall. Den 
är dessutom relativt dyr för enskilda, det vill säga det blir mera kostnadseffektivt att 
själv åka till Kalleguta även om man i kostnaden inkluderar hyra av släpkärra. 

En utredning av alternativa sätt att ta tillvara rent trädgårdsavfall bedöms kunna ge 
miljönytta och bidra till en hållbarare kommun. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Förslagsställaren 
______________
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§ 102 Dnr 2021/114 140 KS 
 
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök vin-
ter/vår 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskott  
att  lägger redovisningen till handlingarna. 

att  lämna redovisningen till kommunstyrelsen för kännedom.  

Ärendebeskrivning 
Företagsbesöken är viktiga och bra för att bland annat lyssna och lära om företaga-
rens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur 
eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att ini-
tiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen 
t.ex. genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till Borg-
holms kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07. 

Bedömning 
54 stycken företagsbesök har genomförts till och med 2021-05-07. 

Dessa företagsbesök har inte varit specifikt inriktade på någon särskild bransch ut-
an är brett fördelade mellan detaljhandel, restauranger, lantbrukare, hotell och 
campingar, byggbranschen, hantverkare med flera    

Besöken har initierats av både kommunen och företagen själva. Genom den fortfa-
rande pågående ringinsatsen framkommer kontinuerligt önskemål om företagsbe-
sök.  

Överlag så är företagen positiva och nöjda med att bedriva sin verksamhet i kom-
munen. 

Pandemin har och fortsätter att på ett eller annat sätt påverka företagen där många 
fortsatt kämpar utifrån sina förutsättningar.      

Synpunkter och tankar som framkommit vid företagsbesöken är till exempel  

- kommunikation och hur kommunen kommunicerar 
- handläggningstider 
- tillgänglighet 
- service och bemötande 
- företagsstöd 
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Konsekvensanalys 
Synpunkter och tankar bottnar gemensamt i bemötande och service samt informa-
tion och kommunikation. Vilket är de delar som den långsiktiga strategin och aktivi-
teter i 2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat har som mål.     

Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns 
fåtal negativa synpunkter. 

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, de upp-
skattas också väldigt mycket av företagen som har besökts.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens för kännedom 
______________
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§ 103 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 2021-03-09 § 62 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen redogör för en uppföljning av föregående avstämnings protokoll.  Av 
den och av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens 
arbetsutskott med socialchefen framgår bland annat följande: 

Sjukfrånvaro 
Den höga nivån kan troligen delvis försklaras med pandemin även om problemet 
med hög sjukfrånfrånvaro fanns redan innan.  

Äldreomsorgen 
Utvecklingen av efterfrågan för omsorg har stabiliserats.  Antalet som inte är skrivna 
i kommunen som efterfrågar hemtjänst ökar nu och fram emot sommaren, enligt för-
väntan.   

Försörjningsstöd familjehem 
Hitintills har ingen kostnadsökning uppmärkts. 

Några i år familjehemsplaceringar, men dessa är inom budget. 

Ekonomi 
Socialnämndens verksamhetsårs ekonomiska redovisning visar på stabilitet och att 
resultatet hitintills varit gott. Tertialprognosen kommer inom kort och kommer ge en 
tydligare bild av nämndens ekonomi. 

LSS 
Kösituationen har inte förändrats, men det är en efterfråga som konstant bevakas.  

Utmaningar och pågående större projekt 
Sommarvikarier rekryteras för att stödja personal som har haft ett ansträngt år.  

Bemanning av hemtjänst och Åkerbohemmet är ansträngt. Socialförvaltningen arbe-
tar med HR-avdelningen för att effektvieras rekryteringsprocessen inom dessa om-
råden.  
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Äldreomsorgsplan har antagits och ses som en resurs för verksamheterna. Denna 
kommer årligen uppdateras. 

Socialförvaltningen arbetar med ett demensteam som ett sätt att arbeta med perso-
ner som har demens men har möjlighet att fortsatt bo hemma.  

Särskilt boende på Ekbacka (80-platser) är projekterat och presonalen har varit med 
i utformningen av förslaget till förfrågningsunderlag som kommunstyrelsen har att 
besluta om. Nästa möte ska socialnämndens åsikter och planer inför kommande flytt 
av verksamheterna som inträffar i och med färdigställande av särskilt boende Ek-
backa 80 platser presenteras. 

Kommunen har arbetat med att avskaffa delade turer, något som socialchefen för-
väntar sig vara helt borta under maj (innevarande månad).  

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 104 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  skattesatsen 2022 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor. 

att  anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2022. 

att  anta Årsplan med budget 2022 samt plan för år 2023-2025. 

att  anta föreslagen investeringsram för år 2022 och föreslagna projekt samt in-
vesteringsplan för 2023-2026. 

att  delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-
projekten. 

att  delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 
och investeringsmedel från 2021 till år 2022. 

att  ge kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 

att  godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner 
kronor under år 2022. 

att  delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar. 

att  borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2022. 

att  nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 

att  överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till bud-
get för år 2022.  

Ärendebeskrivning 
I budgetprocessen 2021 har budgetberedningen träffat nämndernas utskott, Borg-
holm Energis ledning, kultur- och fritidsutskottet för att inhämta information om ut-
vecklingen av de tekniska ramarna, äskanden och för att få en diskussion om 
kommunens prioriteringar. I processen har också den årliga budgetdagen ingått.  

Till dagens sammanträde har kommunfullmäktiges partier fått chansen att lämna 
förslag eller yttranden till budgetberedningen. Budgetberedningen ska nu sam-
manställa resultatet av budgetprocessen hitintills 2021. 
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Budetberedningen har lämnat förslag till årsplan med budget 2022 samt plan för år 
2023-2025 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2021-05-04 § 11. 
Budgetförutsattningar - budget 2022 samt plan 2023-2025, 2021-05-06. 
Utbildningsnämnden 2021-04-28 § 49. 
Förslag till Taxor 2022 Utbildningsnämnden. 
Förslag till Årsplan med budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-05-11. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen redogör för budget och plan. 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att besluta de attsatser som presenteras i förslaget till 
årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnden 
Revisorerna 
______________
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§ 105 Dnr 2021/98 045 KS 
 
Borgenförbindelse Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  såsom för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 486 miljoner kronor, jämte därpå lö-
pande ränta och kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi AB har en total låneskuld som är placerad hos Kommuninvest om 
486 miljoner kronor, vilket motsvarar borgensramen. Kostnaden för åtagandet är 
0,6 % på utnyttjad borgensförbindelse.  

De finns i dag tre olika beslut varav de två senaste är justeringar på det första och 
det behövs därför ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse.  

Vid framtida justeringar av borgensramen behöver ett nytt beslut fattas vilket med-
för att det alltid är det sista beslutet som gäller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07. 

Bedömning 
De finns i dag tre olika beslut varav de två senaste är justeringar på det första och 
de inte är beslut med proprieborgen, dvs såsom för egen skuld. Det behövs därför 
ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse där den totala bor-
gensramen framgår. 

Konsekvensanalys 
Fattas inte detta beslut förfaller samtliga av Borgholm Energis lån till omgående be-
talning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB 
Kommuninvest 
______________
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§ 106 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Aktualisering av befintlig brandskyddspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  aktualitetsförklara kommunens brandskyddspolicy med formella uppdatering-

ar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens brandskyddspolicy antogs av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 109. 
Trots att lång tid förflutit har inget som påverkar innehållet i policyn hänt. För att 
tydliggöra policyns aktualitet efter så många år är en aktualitetsförklaring lämplig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Brandskyddspolicy antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 109. 

Bedömning 
Innehållet i policyn är fortfarande aktuellt. Det gäller även det till policyn kopplade 
arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Lagen om skydd mot olyckor som re-
fereras i policyn har i och för sig ändrats, men inte i de delar som berör brand-
skyddspolicyn.  

Konsekvensanalys 
Policyn behöver inte ändras annat än rent formella uppdateringar avseende föränd-
ringar i kommunens organisation som skett sedan 2007. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Verksamhetsutvecklaren 
Utvecklingsstrategen 
______________
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§ 107 Dnr 2021/109 311 KS 
 
Remissvar: Förslag om nya lokala trafikföreskrifter gällande parkerings  
förbud på enskilda vägar vid Böda och Byerum i Borgholms   kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna följande yttrande till länsstyrelsen: 

Borgholms kommun har deltagit i dialogen kring den delvis ohållbara trafiksituatio-
nen på vissa vägar i kommunens norra delar. Kommunen anser att ett parkerings-
förbud utmed dessa vägar kan vara ett lämpligt sätt att säkerställa framkomligheten 
för räddningsfordon och övrig trafik. För att även fortsättningsvis möjliggöra för 
människor att besöka dessa områden är det viktigt att samtidigt utöka parkerings-
möjligheterna på skyltade och ändamålsenliga parkeringsplatser. Lämpliga regler 
för övernattning och uppställning av husvagn eller husbil på dessa parkeringsplat-
ser behöver utformas 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har från Sveaskog fått förslag om parkeringsförbud på de enskilda 
vägarna 19578 Lyckesandsvägen, 19477 Homrevet och 19607 Byrums Sandvik i 
Borgholms kommun och Borgholms kommun har nu fått möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-05. 

Utredning av förslag om parkeringsförbud på enskilda vägar vid Böda och Byerum, 
2021-04-26. 

Remissmissiv, 2021-04-26. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________
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§ 108 Dnr 2021/108 723 KS 
 
Bildande av allmännyttigt bostadsbolag och minoritetsaktier 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  bilda ett nytt allmännyttigt bostadsbolag kallat Borgholmshem AB.  

att  godkänna bolagsordning för Borgholmshem AB. 

att  godkänna ägardirektiv för Borgholmshem AB. 

att  avsätta 1 000 000 kronor i aktiekapital till Borgholmshem AB.  

att  utse nuvarande styrelse för Borgholms Energi AB till styrelse för Borgholms-
hem AB fram till ordinarie bolagsstämma 2023. 

att  utse Nina Andersson-Junkka till ombud och Ilko Corkovic till ersättare för 
ombudet för ägaren vid bolagsstämmor under innevarande mandatperiod. 

att godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms kom-
mun till Borgholmshem AB till bokfört värde. Regleringen sker efter avstyck-
ning är genomförd. 

att  godkänna att Borgholmshem AB tar upp lån hos Kommuninvest för fastig-
hetsregleringen av del av Högsrum 5:29.   

att godkänna att hyreslägenhetsbeståndet som ägs av Borgholms Energi över-
förs till Borgholmshem AB. 

att  uppdra till kommunstyrelsen att utreda ägarstyrningen av de kommunala bo-
lagen inför nästa mandatperiod och överföring av fastighetsreglering av hy-
reslägenshetsbestånd inom kommunkoncernen. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi Elnät AB har föreslagit att kommunen bildar ett kommunalt all-
männyttigt bostadsbolag. Förslaget kommer efter en dialog med kommunledningen 
om hur vi bäst tillsammans ska främja bostadsförsörjningen med hyresrätter i 
kommunen och samtidigt erbjuda boendeinflytande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Protokoll Borgholm Energi Elnät AB 2021-02-17 § 6. 
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Förslag till bolagsordning. 

Förslag till ägardirektiv. 

PM från Lindahls 2020-06-16. 

Bedömning 
Som ägandestrukturen ser ut idag får uthyrningsverksamheten av bostadslägenhe-
ter inte ske i vinstsyfte enligt kommunallagens självkostnadsprincip. Detta gäller 
såväl av kommunen ägda lägenheter och av bolaget ägda lägenheter.  

För att kunna tillämpa marknadsmässiga principer och likvärdiga konkurrensvillkor 
på en konkurrensutsatt marknad krävs att kommunen bildar ett allmännyttigt bolag. 
Det vill säga ett allmännyttigt bostadsbolag kan till viss del med egna medel, ge-
nom en rimlig avkastning, genomföra om- och nybyggnation av bostäder och där-
med kunna medverka i kommunens bostadsförsörjningsansvar.  

Det totala lägenhetsbeståndet uppgår idag till 108, varav bolaget äger 92 lägenhe-
ter på olika platser och kommunen 10 hyreslägenheter på del av fastigheten Högs-
rum 5:29.  

Det finns en stor efterfrågan av hyreslägenheter för permanentboende runt om i 
kommunen. Kommunen har därför initierat ett antal nya projekt, som än så länge är 
i ett tidigt skede, för att möta behovet för dem som inte har möjlighet att köpa eller 
bo kvar eget boende.  

Kommunens verksamhetslokaler kommer fortsatt ligga kvar i kommunen och för-
valtas av kommunens fastighetsavdelning. Näringslivslokaler och verksamhetslo-
kaler som Borgholm Energi idag äger kommer fortsatt att ligga kvar i Borgholm 
Energi och förvaltas av bolagens gemensamma fastighetsfunktion. 

Förslaget till bolagsordning och ägardirektiv har granskats av kommunens juridiska 
ombud. 

Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser 
Transaktioner för nuvarande fastighetsbestånd kommer medföra en stämpelskatt 
om 1 000 000 kronor. 

Förrättningskostnader där uppdelningar av nuvarande fastigheter beräknas till 150 
000 kronor. 

Rimlig nivå på aktiekapitel i det nya bolaget är initialt 1 000 000 kronor. 

Organisatoriska konsekvenser 
För att inte bygga upp en ny parallellorganisation föreslås att: 

- Nuvarande styrelse i Borgholms Energi blir styrelse i det nya bolaget under in-
nevarande mandatperiod 

- Nuvarande verkställande direktör för Borgholms Energi även blir verkställande 
direktör för det nya bolaget 
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- Nuvarande fastighetsfunktion inom Borgholms Energi hanterar det nya bolagets 
fastighetsförvaltning 

- Samordning av övriga kompetenser såsom IT, ekonomi och HR sker 

Om kommunen bildar ett nytt bolag bör det övervägas om ägarstyrningen av bola-
gen ska förstärkas med en äkta kommunkoncern, det vill säga ett moderbolag med 
nära koppling till kommunstyrelsen. Detta då kommunfullmäktige har det yttersta 
ägaransvaret, fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten, utser samt-
liga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större 
vikt samtidigt som kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som be-
drivs i bolagsform.  

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt förslag med följande justeringar:  

Göra följande tillägg till sista att-satsen: och överföring av fastighetsreglering av hy-
reslägenshetsbestånd inom kommunkoncernen. 

I ägardirektivet: 

 Under punkt 6 stryka ordet dock i andra stycket andra meningen och styrka 
sista meningen i tredjestycket och skriva om andra punkten i punktlistan till 
bedriva verksamheterna hållbart och med hög kvalitet. 

 Under punkt 9 byta första ordet i första stycket till Årligen i samband med 
årsbokslut ska bolaget. 

 Under punkt 10 i andra stycket stryka på minst 4 % årligen och istället skriva 
som speglar den lokala markanden, styrka första meningen i fjärde stycket, 
styrka under mandatperioden i fjärde styckets andra mening, att byta ordet 
utgår till kan utgå och orden dessa fall till samband med att kommunfullmäk-
tige godkänner borgenförbindelser i fjärde styckets siste mening. 

I bolagsordningen: 

 Under § 8 lägga till ordet auktoriserad innan ordet revisor. 

Ordförande föreslår att samma personer som är ombud till Borgholm Energi AB:s 
bolagsstämmor under innevarande mandatperiod även väljs till kommunens ombud 
vid Borgholmshem AB:s bolagsstämmor under innevarande mandatperiod. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Borgholm Energi Elnät AB 
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______________
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§ 109 Dnr 2021/111 003 KS 
 
Genomgång av styrdokument 2021 - konsekvensanalys vid förändring i 
verksamheten, checklista för jämstälda beslut, projektledares redovis-
ningsansvar, penninghantering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag om att upphäva, ar-

beta in i andra existerande styrdokument eller upp uppdatera samtliga styr-
dokument som kommunstyrelsen, dess arbetsutskott eller kommunfullmäkti-
ge antagit som är äldre än fyra år.  

Ärendebeskrivning 
Flera av Borgholms kommuns styrdokument är gamla och det saknas en god över-
sikt av deras aktualitet. Frågan om detta lyfts på dagens sammanträde för diskus-
sion. Till mötet har fyra äldre styrdokument lyfts för översyn av arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten - antagen KS 2007-12-
11 § 159.  
Checklista för jämställda beslut - antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 § 196. 
 Riktlinjer för projektledares redovisningsansvar - antagen av kommunstyrelsen 
2009-10-13 § 134.  
Riktlinje för  penninghantering - antagen av kommunfullmäktige 1991-12-19 § 164 
uppdaterad KS 2011-06-07 § 121. 
Borgholms kommuns författningssamling. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________

23



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-11 110   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 110  
 
Möte med Lindahls, information om pågående försäkringsärende 

Ärendebeskrivning 
Advokatfirman Lindahl har bjudits till kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-
träde för att redogöra för kommunens pågående tvist med försäkringsbolaget Pro-
tector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge angående för-
säkringsersättning för branden 2019 i Åkerboskolan i Löttorp. 

Dagens sammanträde 
Representanter för Lindahl redogör för ärendets gång och deras förslag till vidare 
behandling av ärendet.  

______________
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§ 111 Dnr 2021/104 119 KS 
 
Kommunalt brottsförebyggande råd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
att  inrätta ett brottsförebyggande råd. 

att  anta föreslagna instruktioner till Borgholms kommuns brottsförebyggande 
råd, med justeringen att enbart en politiker ska representera kommunen. 

att  välja Ilko Corkovic (S) som ordförande för Borgholms kommuns brottsföre-
byggande råd. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott  

att  lämna in en ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län om att delta i processle-
darutbildningen som är en del av projektet En kommun fri från våld 2022. 

Ärendebeskrivning 
Det åligger alla kommuner att arbeta med brottsförebyggande frågor. Även om krav 
inte föreligger att ha ett brottsförebyggande råd bedöms det som en viktig byggpe-
lare i det brottsförebyggande arbetet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Förslag på instruktioner till Borgholms kommuns brottsförebyggande råd, 2021-05-
05. 

Bedömning 
Det brottsförebyggande rådet föreslås ledas av en av kommunstyrelsen utsedd po-
litiker som kan komma från antingen majoritet eller opposition. I rådet ska ingå re-
presentanter för polismyndigheten, räddningstjänsten, kommunledningsförvalt-
ningen inklusive plansamordnare/översiktsplanerare och alkoholhandläggare, so-
cialförvaltningen inklusive förebyggande teamet (det vill säga minst två personer), 
cityföreningen (företagarrepresentant) samt någon intern eller extern med god 
kompetens om integration. Representanter för ytterligare kompetenser kan utses 

Det finns många olika sätt att formera ett brottsförebyggande råd. I Borgholms 
kommun vill vi ha ett råd som kan göra skillnad genom att vara beslutsmässigt för 
aktiviteter i brottsförebyggande frågor. De som ingår i rådet ska företrädelsevis va-
ra tjänstemän som i sin roll kan ta med sig aktuella frågor och direkt göra verkstad i 
den egna verksamheten. Syftet är att kunna dra nytta av varandras kompetenser 
och göra skillnad i vardagen. Syftet är inte att forma strategier utan att förändra 
dagligt beteende på ett sätt som gör skillnad. Att brottsförebyggande frågor direkt 
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kan plockas in i till exempel planarbetet, eller att tillsynens erfarenheter kan tas till-
vara av polisen, företagarna får direktkoppling till vad som görs i kommunen och 
socialförvaltningen och planhandläggarna får förståelse för varandras vardag och 
kan därigenom anpassa sin egen verksamhet.  

Rådet bör inledningsvis sikta på fyra möten per år. Mötena förbereds gemensamt 
av säkerhetssamordnaren och kommunpolisen så att dagordningen blir relevant, 
konkret och fokuserad. Efterhand kan annan mötesfrekvens, mindre men fokuse-
rade möten med delar av rådet eller andra arbetssätt växa fram.  

Den politiker som utses som ordförande ska vara dedikerad till frågorna, och ha 
förtroende och förmåga att redogöra för rådets slutsatser i kommunstyrelsen och 
vid behov i kommunfullmäktige. 

Konsekvensanalys 
Det finns olika sätt att organisera ett brottsförebyggande råd. Det sätt som 
här valts syftar till att åstadkomma handling kortsiktigt. Alternativa sätt kan 
vara allt från ett rent politiskt råd till blandat med politiker och tjänstemän, och 
även ett råd med större andel ideella eller andra organisationer. Bedömning 
är att dessa alternativa sätt ger mer strategi och mindre verkstad. Om syftet 
är verkstad ska rådet huvudsakligen bestå av tjänstepersoner som direkt kan 
omsätta diskussionerna i sitt dagliga arbete, utan att det ens krävs formella 
beslut.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsstrategen redogör för länsstyrelsens projekt En kommun fri från våld.  

Ordförande att inrätta ett brottsförebyggande råd och att anta föreslagna instruktio-
ner till Borgholms kommuns brottsförebyggande råd, med justeringen att enbart en 
politiker ska representera kommunen. Den politiker som ska representera kommu-
nen och vara rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Polismyndigheten 
Räddningstjänsten 
Näringslivsstrateg 
Plansamordnare/översiktsplanerare 
Alkoholhandläggare 
Individ- och familjeomsorgen 
Förebyggande teamet 
Säkerhetssamordnare 
Integrationssamordnare 
______________
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§ 112 Dnr 2020/165 339 KS 
 
Förädling av området Triangeln 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  
att  genomföra föreslagna åtgärder. 

att  föreslå kommunfullmäktige anta tilläggsbudget på 340 000 kronor för de in-
vesteringar som krävs för att säkra tillgängligheten till Handelstriangeln vid 
norra infarten i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringen av området Handelstriangeln vid norra infarten till Borgholm är ut-
förd enligt detaljplan. I detaljplanen finns planbestämmelser som delvis är kommu-
nens ansvar. Det handlar främst om mark och vegetation samt störningsskydd. 
Boende har i april 2020 inkommit med förslag på åtgärder i området. I det förslag 
som är kommunens ansvar har vi vägt in önskemålen. Vissa insatser är exploatö-
rens ansvar och kommer att utföras av exploatören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 

Skrivelse, 2021-03-24. 

Skrivelse, 2021-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 191. 

Bedömning 
I kommunens ansvar ingår en vegetationsskärm mot bebyggelsen i norr. Komplet-
te-ring av befintliga växter, bedömning utförs under våren och plantering av växter 
utförs under tidig höst. Kostnad cirka 50 000 kronor. 

Komplettering med växter på vall mot 136:an utförs tillsammans med exploatör. 
Kostnad cirka 10 000 kronor. 

G/C-väg mellan Borgholm och Köpingsvik behöver ansluta till området. Anslutning 
planeras öster om området. Kostnad cirka 200 000 kronor. 

För att garantera säkerheten från GC-väg mot området kommer en vall att anläg-
gas för att hindra cyklister från att falla ner i dagvatten dike. Sträckan är ca 200 me-
ter.   Kostnad cirka 140 000 kronor. 
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Total kostnad cirka 400 000 kronor varav 60 000 kronor belastar drift 2021, inten-
tionen är att kompensera för åtgärden i form av minskade driftkostnader alt. ökade 
intäkter. 

Ekonomiskt investeringsutrymme tas i tilläggsbudget.  

Konsekvensanalys 
Att utföra åtgärden innebär att vi följer de beslutade planbestämmelserna. Vi förbätt-
rar estetiken i området. Säkerheten för cyklister och gående som besöker området  
förbättras. Om åtgärdena inte genomförs måste cyklister och gående ut i trafiken på 
norra infarten för att angöra området. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen beslut om godkännande 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomichef 
______________
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