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§ 169 Dnr 2021/118 189 KS 
 
Infosäkkollen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna föredragen redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap i enlighet med deras instruktioner.  

Ärendebeskrivning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en begäran till 
samtliga kommuner om att redovisa ett bedömningsunderlag för hur kommunens 
informationssäkerhetsarbete ligger till. MSB bedömer att den sammanställda in-
formationen är säkerhetsklassad, och ska behandlas som sådan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-02. 

Infosäkkollen MSB:s generaldirektörs brev till ledningen, 2021-05-17. 

Bedömning 
MSB önskar en statusrapport för informationssäkerhetsarbetet i alla kommuner och 
myndigheter. Tanken med redovisningen är att den ska upprepas vid ett senare till-
fälle och då förhoppningsvis visa på en förbättring eller utveckling av säkerhetsar-
betet. Den är nivåindelad i tre nivåer, och första steget är att uppnå nivå 1. 

De tjänstemän som är mest insatta i informationssäkerhetsarbetet har gemensamt 
satt samman kommunens svar. Bedömningen är att kommunen har kommit en bra 
bit på väg mot att nå nivå 1 och har även en del på plats som härrör till nivå 2. 
Kommunen har ett relativt bra skydd mot ”attacker” utifrån men kommunen har en 
hel del att önska när det gäller kommunens eget arbetssätt med den information 
kommunen hanterar digitalt, och särskilt hur kommunen dokumenterar kommunens 
informationssäkerhetsarbete. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommuns informationssäkerhetsarbete har en klar förbättringspotential, 
men är samtidigt i nivå med vad som förväntas av en kommun med våra förutsätt-
ningar. Arbetet med att utbilda personal och förbättra kommunens arbetssätt måste 
fortsätta. Det gäller förbättrade tekniska lösningar, där kommunen hela tiden måste 
hänga med i utvecklingen och helst ligga lite före för att skydda oss. Än viktigare är 
förändrade arbets- och förhållningssätt hos all personal. Det kräver bättre förståelse 
för de krav som ställs på oss när det gäller informationssäkerhet, och att informa-
tionssäkerhet inte endast handlar om personuppgifter.  
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Infosäkkollen kommer att göras igen om två år, och då är målet att Borgholms 
kommun fullt ut ska ha uppfyllt kraven för att nå nivå 1. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsstrategen redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Säkerhetsskyddschefen 
______________
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§ 170 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 kommunstyrelsens om bland annat: 

 I regionen finns i dagslägen två patienter inlagda på sjukhus för vård av COVID-
19, och ingen vårdas för sjukdomen på intensivvårdsavdelning. Det finns en 
uppgång i smittspridningen i regionen. 

 Många anställda av kommunen är för närvarande hemma för vård av barn. 
 Många elever är hemma från skolan och en elev inom skola har testat positivt 

för COVID-19 sedan skolstart för höstterminen 2021. 
 88 % av den vuxna befolkningen i kommunen har fått en första dos vaccin mot 

COVID-19 och 80,6 % den vuxna befolkningen i kommunen har fått två doser 
vaccin. 

 Kommunen har genomfört en enkät om hur pandemin har påverkat kommunens 
anställda. Kommunens chefer ska ta fram förslag om hur man kan arbeta med 
de negativa effekterna av pandemin för de anställda. 

 Kommunen har genomfört en enkät om inflytande och föreningsliv. Kommunen 
kommer nu inleda en analys av resultatet. 

 Borgholms Energis verkställande direktör och kommunchefen har initierat arbe-
tet med att etablera det nya allmännyttiga bostadsbolaget. Arbetet ska vara klart 
inför årsskiftet och Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB:s års-
stämman. 

 Kommunkoncernen arbetar nu med inlösningen av minoritetsaktier i Borgholm 
Energi Elnät AB.  

______________
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§ 171 Dnr 2021/154 KS 
 
Trygghetsboende - utredning av behov, ekonomiska förutsättningar 
och möjliga aktörer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen det finns lämplig 

plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos potentiella 
investerare/exploatörer till anläggning av trygghetsboende i kommunen samt 
att kontakta pensionärsorganisationer i kommunen för diskutera behov och 
intresse för trygghetsboenden. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att utreda intresset hos potentiella investera-
re/exploatörer till anläggning av trygghetsboende i kommunen. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att kontakta pensionärsorganisationer i kom-
munen för att diskutera intresset av trygghetsboenden. 

Uppdragen ska redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts andra sammanträde 
i november. 

Ärendebeskrivning 
Frågan om trygghetsboenden lyfts på dagordningen för att diskutera eventuella åt-
gärder för att skapa en bild av behovet och förutsättningarna för anläggandet av 
trygghetsboenden i kommunen. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) yrkar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen 
det finns lämplig plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos 
potentiella investerare/exploatörer till anläggning av trygghetsboende i kommunen 
samt att kontakta pensionärsorganisationer i kommunen för diskutera intresset av 
trygghetsboenden. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Av förda diskussion om förslaget framgår att med trygghetsboende menas bostäder 
för äldre anpassade för att hemtjänst och andra tjänster riktade mot den målgruppen 
ska kunna erbjudas snabbare och enklare än i vanligare bostadsformer. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 172 Dnr 2021/105 052 KS 
 
Upphandling byggentreprenad Särskilt boende Ekbacka 80 platser 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genomfört en upphandling av totalentreprenad för särskilt 
boende Ekbacka, 21/13. Upphandling genomfördes som ett öppet förfarande. 

I upphandlingen har anbud från fyra (4) anbudsgivare inkommit. 

Tilldelningsbeslut förväntas på extra sammankallat kommunstyrelsens arbetsut-
skotts sammantärde 2021-09-08. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07. 

Dagens sammanträde 
Fastighetstrategen, ekonomichefen och fastighetschefen redogör för inkomna an-
bud. 

______________
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§ 173 Dnr 2011/208 559 KS 
 
Möte om Byxelkroks hamn 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok och byggnationen av brygga vid 
södra piren fortgår och projektets projektledare har meddelat önskemål om att få 
presentera statusen på projektet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk prognos projekt Utbyggnation Byxelkroks hamn 2021-09-06. 

Dagens sammanträde 
Kommunens för projektetprojektledare redogör för projektet utbyggnation Byxelkroks 
hamn. Av informationen framgår bland annat att: 

 Större delar av projektet, inklusive vågbrytarna, är färdiga.  
 Projektets ekonomi redogörs för.  
 Projektets kostnader som kan inräknas i ansökan om länsstyrelsens projektstöd 

inom havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 sammanställs. Ansökan om bidrag 
förväntas kunna lämnas inom kort.  

______________
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§ 174 Dnr 2021/146 KS 
 
Skrivelse om trafiksituationen i Sandvik med förslag på åtgärder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  lämna skrivelsen till kommunchefen för vidare beredning. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen till kommunen 2021-07-23 önskar boende i Sandvik att 
kommunen vidtar vissa åtgärder i Sandviks hamn. Åtgärderna som föreslås är 
bland annat: 

 frigöra parkeringsytor på piren genom att flytta ställplatsen för husbilar utanför 
bykärnan. Exempelvis vid ICA, Kvarnområdet eller vid kommunens mark bredvid 
stenindustrin. På piren finns framdragen el - bra med tanke på framtidens krav 
på elstolpar för personbilar.  

 bygga ut infartsparkeringen vid kvarnområdet/ICA och vädja via skyltar till besö-
kare att parkera där och promenera genom byn, för allas trivsel.  

 förhindra parkering kring hamnhus och kaj genom att lägga ut stenar eller dylikt  
 förbjuda (ej behörig) tung trafik längs kustvägen sommartid. Trafiken från kust-

vägen har ökat och leds genom byn och hamnen i Sandvik. Det skulle även 
gynna cyklister/cykelturismen - det är svårt att cykla där- speciellt med barn - 
sommartid på grund av trafiken.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-07-23. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 175 Dnr 2017/244 311 KS 
 
Trafiksäkerhet Mor Helenas väg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  lämna förslag på hastighetsbegränsning på 20 kilometer i timmen på den del 

av Mor Helenas väg som kommunen äger till fastighetsägare till fastighet 
med utfart till Mor Helenas väg, ägarna till Rälla Tall S:3 och polisen. 

att  uppdra kommunledningsförvaltningen att anta lokal trafikföreskrift med has-
tighetsbegränsning på 20 kilometer i timmen på Mor Helenas väg enligt för-
slag om fastighetsägarna, ägarna till Rälla Tall S:3 och polisen inte har något 
att erinra. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen till kommunen 2021-08-16 har boende längs Mor Helenas 
väg i Rälla lämna synpunkter angående fortkörning på denna väg. I dagsläget finns 
inga särskilda hastighetsbegränsningar eller hinder på vägen. 

Borgholms kommun inkluderar inte denna väg inom tättbebyggt område Rälla. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-08-16. 
Karbilaga, 2021-09-07. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-12 § 417. 
Lista på markägare, 2017-10-25. 

Bedömning 
Eftersom vägen är smal och det finns ett allmänt intresse i att besöka Rällaskogen 
och då ta Mor Helenas väg finns ett intresse av att reglera hastigheten på vägen.  

Beslut skickas till 
Handläggare med ansvar för lokala trafikföreskrifter 
Fastighetsägare angränsande vägen 
Markägarna till Rälla Tall S:3. 
Polisen Syd 
Gata/park-chefen 
______________
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§ 176 Dnr 2021/147 511 KS 
 
Genomfart på Kopparslagarevägen i Löttorp 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  lämna förslag på förbud mot genomfart för motorfordon på norra delen av 

Kopparslagarevägen i Löttorp till fastighetsägare till fastighet med utfart till 
Kopparslagarevägen, vägföreningen och polisen. Förslaget ska innehålla un-
dantag för fordon med tillstånd. 

att  uppdra kommunledningsförvaltningen att anta lokal trafikföreskrift med förbud 
mot genomfart för motorfordon på norra delen av Kopparslagarevägen i Löt-
torp enligt förslag om fastighetsägarna, vägföreningen och polisen inte har 
något att erinra. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till Högby 2:26 har i en skrivelse till kommunen 2021-08-03 
kommit med synpunkter på att Kopparslagarevägen i Löttorp används som genom-
fartväg. Vägen är smal och har en grusbeläggning. Fordon har svårt att möta 
varandra på vägen och fastighetsägaren menar att vägen används av bland annat 
av tyngre fordon som genomfartsled för trafik in och ut ur Löttorp. 

Vägföreningen har varit i kontakt med Gata/park-chefen och meddelat att förening-
en vill att problemet åtgärdas. 

Den bit av vägen som angränsar Löttorpsvägen (väg 989) ligger på fastighet Löt-
torp 3:67>11 och ägs av Borgholms kommun. Ägandeförhållandet för resterande 
del av vägen är inte utredd av lantmäteriet. Löttorps vägförening har väghållaran-
svar för hela vägen. Samtliga fastigheter som angränsar vägen är medlemmar i 
vägföreningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-01. 

Skrivelse, 2021-08-03. 

Kartbilaga, 2021-09-01. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har inte identifierat något särskilt intresse i att behål-
la tillgängligheten till vägens norra del för allmänheten. Om vägföreningen och fas-
tighetsägarna så vill att det ska finnas ett förbud mot genomfart för fordon utan till-
stånd så finns det inga hinder att anta en lokal trafikföreskrift som innebär ett för-
bud mot genomfart med undantag för fordon med tillstånd. Tillstånd ska specifice-
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ras i den lokala trafikföreskriften och tillåta genomfart av fordon med tillstånd av 
vägföreningen eller dess anslutna fastighetsägare. 

Beslut skickas till 
Handläggare med ansvar för lokala trafikföreskrifter 
Fastighetsägare angränsande vägen 
Löttorps vägförening 
Polisen Syd 
Gata/park-chefen 
______________
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§ 177 Dnr 2021/124 312 KS 
 
Skrivelse om övergångsställen Byxelkrok 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att  lämna skrivelsen till kommunchefen för vidare beredning. 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse inkommen till kommunen 2021-08-16 önskar Byxelkroks vägförening 
bland annat att övergångsställen anläggs och hastighetens sänks längs vissa 
vägar i Byxelkrok. Vägarna i fråga är alla statliga. Dessutom önskas att cykelsitua-
tionen beaktas i samband med ny ledning för vatten och avlopp läggs mellan Byx-
elkrok och Böda. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-08-16. 
Dagens sammanträde 
Jäv 
Staffan Larsson anmäler sig jävig och deltar inte i beredning av ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 178 Dnr 2021/88 214 KS 
 
Start-PM detaljplan för Strandbo 1 och Afrika 2 i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna start-PM.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till start-PM för detaljplan för kvarteren 
Strandbo 1 och Afrika 2 i Borgholm.  

Start-PM ska antas för att inleda detaljplaneprocessen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-02. 

Start-PM. 

Beslut skickas till 
Handläggande planarkitekt 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 179  
 
Information om kommunens arrendeavtal och tillkommande fastigheter 
på Sjöstugeudden 

Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringsstrategen är kallad till sammanträdet för att redogöra för 
kommunens sjöstugearrenden, hur dessa påverkas av antagen taxa och policy 
samt om vilken information som kommunen nu ska lämna till sina arrendatorer.  

Mark- och exploateringsstrategen har också ombetts redogöra för kommunens ar-
bete med fastigheter på Sjöstugeudden.  

Dagens sammanträde 
Mark- och exploateringsstratgen redogör för ärendet. 

______________
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§ 180 Dnr 2020/149 319 KS 
 
Utredning och samråd angående trafiksituationen i Stora Rörs Hamn 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har arbetar med en utredning och förslag till åtgärder för att förbättra tra-
fiksituationen i Stora Rör. Kommunstyrelsen lyfter ärendet för att göra en avstämning 
av arbetet i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial - Utredning av trafiksituationen i Stora Rörs Hamn 2021-05-05. 

Parkeringsplatser i Stora Rör KS 2020-08-27. 

Skrivelse Närboende Trafiköversyn Stora Rör 2021-04-09. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 181 Dnr 2021/12 020 KS 
 
Information från HR-chefen: Nytt lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Borgholms kommun har ingått nytt 
krislägesavtal med Sveriges Kommunalarbetareförbund (Kommunal). HR-chefen är 
kallad för att redogöra för avtalet. 

Beslutsunderlag 
Krislägesavtalet. 

Dagens sammanträde 
HR-chefen redogör för avtalet. Av redogörelsen framgår bland annat att avtalet inte 
kan aktiveras utan samråd med SKR. 

______________
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§ 182 Dnr 2021/151 253 KS 
 
Fastighetsförsäljning del av Knäppinge 7:1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas. 

Ärendebeskrivning 
2020-11-16 ansökte tillväxenheten, mark och exploatering om att utreda förhands-
besked för byggnation på kommunala fastigheten Knäppinge 7:1 i Alböke by.   

Efter positivt förhandbesked 2021-01-28 för byggnation på Knäpppinge 7:1 lades 
del av fastigheten ut för försäljning via fastighetsbyrån i Borgholm med utgångspris 
195 000 kronor, budgivning slutade på 420 000 kronor.  

Ytterliggare en del (del 2) av Knäppinge 7:1 kan säljas. Denna yta är för liten för att 
styckas som egen fastighet därför ser tillväxenheten igen anledning kommunen att 
behålla denna yta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2021-09-07. 

Köpeavtal för del av Knäppinge 7:1, 2021-07-30. 

Kartbilaga över del 2 av Knäppinge 7:1, 2021-09-03. 

Bedömning 
Fastigheten Knäppinge 7:1 lämpar sig väldigt väl för bostadsbebyggelse och det 
finns ingen anledning till att kommunen skulle behålla marken ur strategiskt syn-
punkt. Kvarstående del av Knappinge 7:1 har inget värde för kommunen. 

Konsekvensanalys 
Försäljningen innebär en intäkt för tillväxtenheten - mark och exploatering för att vi-
dare kunna utveckla kommunens markinnehav.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 183 Dnr 2021/123 048 KS 
 
Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bidrag om maximalt 15 000 kronor utbetalas till Alböke Bygdegårdsförening 

och Ölands veterantraktorklubb, mot uppvisande av faktura. 

att  medel anvisas ur ”Projekt och bidrag”, ansvar 1010, verksamhet 1300. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-28 § 112 om riktlinjer för att 
idrotts- och ideella föreningar som äger fastighet kan beviljas bidrag till anslut-
ningsavgift för fiberbredband med maximalt 15 000 kronor. 

Till dagens sammanträde har två ansökningar inkommit. 

Ansökningarna avser: 

 Alböke Bygdegårdsförening, fastighet Alböke 5:1 
 Ölands veterantraktorklubb, fastighet Högtomta 2:23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-02. 

Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband- Alböke bygdegårdsför-
ening, 2021-05-24. 

Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband- Ölands veteranmotor 
klubb, 2021-07-14. 

Bedömning 
De två ansökningarna som inkommit uppfyller antagna kriterier för bidrag. 

Konsekvensanalys 
I och med beviljande av bidrag till anslutningsavgift till fiberanslutning till de sökande 
återstår 85 013 kronor från budget för projekt och bidrag som inte är uppbokade. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 184 Dnr 2021/114 140 KS 
 
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök som-
maren 2021 

Ärendebeskrivning 
Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verk-
samhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventu-
ella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera el-
ler upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen till ex-
empel genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till 
Borgholms kommun. 

Senaste redovisningen av kommunens löpande arbete med företagsbesök somma-
ren lämnades kommunstyresen 2021-05-2 § 64. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-02. 

Bedömning 
Till och med 2021-07-09 har hittills genomförts 109 stycken företagsbesök i år. 

Inför sommaren så var företagsbesöken mer inriktade mot livsmedelsbutiker, re-
stauranger, campingar och hotell.  

Överlag så var företagen positiva och förutspådde en bra sommarperiod där några 
hade märkt en ökning redan under tidigare delen av våren. 

En gemensam utmaning är kompetensförsörjningen där flertalet företag vittnar om 
svårigheten att hitta och rekrytera rätt personal. Dessutom så är det en utmaning 
att hitta bostäder till personalen, vissa företagare har förvärvat bostadsfastigheter 
(villor) för att kunna erbjuda en bostad till sin sommarpersonal.  

Återkommande synpunkter och tankar som även framkommit vid företagsbesöken 
är till exempel tillgänglighet, handläggningstider, kommunikation och hur kommu-
nen kommunicerar. 

Synpunkter och tankar som framkommer i kontakt med kommunen bottnar gemen-
samt i bemötande, service och rådgivning samt information och kommunikation, vil-
ket är de delar som den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan 
för bättre företagsklimat har som mål att förbättra. 

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

Kompetensförsörjning och bostäder att erbjuda personalen är en utmaning och 
kommer inte att minska i konkurrensen att attrahera kunskap och talanger framöver.  
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Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, de 
uppskattas också väldigt mycket av företagen som har besökts. 

______________
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§ 185 Dnr 2021/165 KS 
 
Ansökan bidrag Borgholms kommun - Move for fun 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  bevilja ansökan om bidrag om 20 000 kronor. Beslutet fattas med hänvisning 

till kommunstyrelsens delegation A1.  

RF-SISU Småland har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och 
konteras 1010 46300 2203.  

Ärendebeskrivning 
RF-SISU Småland ansöker om ett bidrag på 20 000 kronor från Borgholms kom-
mun för att genomföra arrangemanget ”Move for fun” den 26 september 2021 på 
Ekerum. 

”Move for fun” är ett arrangemang där i första hand barn och ungdomar får möjlig-
heten att prova på idrotter. Under dagen så kommer 17 lokala idrottsföreningar, de 
flesta från Öland, att visa upp sin idrott och förening med aktiviteter, uppvisningar, 
turneringar osv. Ett delmål är att genom att medverka på dagen så får föreningarna 
fler aktiva medlemmar – barn, ungdomar, vuxna. 

RF-SISU Småland kommer att använda de naturliga idrottsmiljöer som finns på 
Ekerum Resort idag. Föreningarna ansvarar för olika aktiviteter där deltagarna kan 
se idrott, prova på idrott, vara med i turnering och vara en del av en idrottsmiljö 
som vi tillsammans skapar. 

Planerade aktiviteter/idrotter är bland annat padel, mountainbike, skyttesport, rörel-
sebana, fotboll, parkour, innebandy, kampsport, ponnyridning, dans, boule, golf 
och nyheten pickleball. 

Budgeten är totalt 170 000 kronor varav RF-SISU Småland ska finansiera 150 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan bidrag Borgholms kommun - Move for fun 2021. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom projektets mål och vill ge sitt 
stöd åt det. 

Konsekvensanalys 
I och med beviljade av bidrag till anslutningsavgift till fiberanslutning till de sökande 
återstår 65 013 kronor från budget för projekt och bidrag som inte är uppbokade. 
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Beslut skickas till 
RF-SISU Småland 
Ekonomiavdelningen 
______________
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