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§ 197 Dnr 2016/111 KS 
 
Avsluta ärende 2016/111 – köp av Klinta 20:1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  avsluta ärendet och förhandlingen om köp av Klinta 20:1. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-08 att inleda förhandling med markägaren till 
Klinta 20:1. Efter flertalet dialoger kom man inte överens. Förhandlingen påbörjades 
redan 2016 och har ännu inte gjort några framsteg. Fastighetsägarens senaste bud 
var närmare 3 000 000 kronor.  

                            
Gällande byggnadsplan Klinta 20:1 (skifte 2). H=handel   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08 § 4. 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 
Värdering – Klinta 20:1. 

Bedömning 
Prisbilden som fastighetsägaren önskar bedöms vara för hög. Marken värderades 
av extern värderingsman hos Värderingsbyrån i Kalmar 2017-01-23 till 1 500 000 
kronor.  

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 198 Dnr 2021/120 331 KS 
 
Gestaltning av Kay Wieståls park 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna ny gestaltning av Kay Wieståls park enligt förslag. 

att  anslå 400 000 kronor till projektet år 2021. Beslutet finansieras med bidrag 
från Framtid Borgholm. 

att  ge Tillväxtenheten i uppdrag att hitta ytterligare extern finansiering till del av 
återstående insats 2022. 

Finansiering av resterande delar av projektet behandlas i beslut om verksamhets-
plan. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har presenterat förslag på gestaltning av Kay Wieståls park. Kom-
munstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 125 § beslutade att godkänna ursprung-
ligt förslag till gestaltning för samråd. Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 96, besluta-
de att anslå 100 000 kronor för plantering av träd i Kay Wieståls park.  

Samråd genomfördes på torget 2021-07-22. Det ursprungliga förslaget som kom-
munstyrelsens arbetsutskott godkände för samråd visades upp för allmänheten och 
synpunkter togs emot och sammanställdes.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-24. 

Gestaltning Kay Wieståls park, 2021-09-24. 

Bedömning 
Ändringar har genomförts sedan förslaget varit ute på samråd. En del av de syn-
punkter som inkom under samrådet har arbetats in i förslaget. Dessa innefattar; 
förflyttning och plantering av silverpäronträd från Storgatan ner till parken, plante-
ring vid skylt med information om Kay Wiestål, bilder på transformatorstationen, 
samt anläggning av cykelparkering på den södra delen mellan gångvägen och 
Hamnvägen. Tillägg av bänkar har även gjorts framför Hamnscenen för att möjlig-
göra för sittande publik vid arrangemang. Avsikten med föreslagen parkutrustning i 
form av bänkar och soffor är att de ska kunna flyttas, detta för att möjliggöra ar-
rangemang där dessa inte utgör hinder. Köp och placering av konstverk ska ske till 
ett senare datum, beslut om detta förväntas under 2022.  
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Framtid Borgholm har beslutat att stödja kommunens projekt med gestaltning av 
Kay Wieståls park. Föreningen har beviljat ett bidrag på 400 000 kronor för att an-
vända i gestaltningen av parken.  

Finansiering av presenterat förslag bedöms kräva en budget på 754 000 kronor 
varav 100 000 redan är anslagna i och med kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 
§ 96. 

Konsekvensanalys 
Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland 
annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Be-
slutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i 
form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter. 

Resterande del av budget som inte finansieras med bidrag från Framtid Borgholm 
belastar 2022 års investerings- och driftbudget. Tillväxtenheten kommer även att 
ansöka om viss extern finansiering i projektet. 

Konsekvenser av att inte fatta beslutet innebär att parken förblir så som den är ut-
formad idag. En resurs som inte nyttjas optimalt. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Tillväxtchef 
Gata/park chef 
______________
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§ 199 Dnr 2021/148 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) om minnesmärke i Kay Wieståls park över 
öländska coronadödsoffer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  avslå motionen med hänvisning till angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borg-
holm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som 
under pandemin avlidit i sviterna av COVID-19. 

Motionen beskriver också att vissa saker som bör bejakats i samband med res-
ningen av minnesmärket:  

 Samtliga dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med födelse 
och dödsår efter varje namn. 

 Det på märket bör stå ”DE FICK SÄTTA SINA LIV TILL FÖR ATT VI ANDRA 
INTE KUNDE HÅLLA AVSTÅND”. 

 Att minnesmärket i första hand bör bekostas gemensamt av de båda ölands-
kommunerna. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74 beslutade att lämna motionen till kommunsty-
relsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30. 

Motionen. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74. 

Bedömning 
Förslaget är uppdelat i vissa saker som ska göras och vissa som ”bör” göras. Det 
som en bifallen motion skulle ålägga kommunstyrelsen att göra är att placera ett 
minnesmärke i Kay Wieståls park i Borgholm. Detta skulle göras när pandemin är 
över. Resterande saker som ”bör” ingå skulle bli kommunstyrelsens uppgift att tol-
ka. Eftersom motioner till fullmäktige enligt arbetsordningen ska kunna bifallas eller 
avslås i sin helhet kan inga delar i motionen skiljas. 

I dagsläget arbetar kommunstyrelsens med att göra om Kay Wieståls park. Beslut 
om allokering av medel för plantering av träd har fattats och ett gestaltningsförslag 
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har lämnats för samråd till allmänheten för resterande del av parken. Arbetet med 
parken planeras pågå under 2021 och 2022. I befintliga förslag finns inget min-
nesmärke planerat.  

Att placera ett plakat med föreslagen text kan också vara problematiskt då det inte 
ligger inom kommunenens ansvarsområde eller kompetens att avgöra orsaken till 
de avlidna individernas sjukdom, eller dödsorsak. Av denna anledning kan beslut 
om att bifalla motionen vara i strid med kommunallagen (SFS 2017:725) 2 kapitlet 
2 § som fastslår att kommunen inte får ha hand om sådana angelägenheter som 
enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand 
om. Detta eftersom det är regionen som har ansvar för de läkare som skriver 
dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dessutom innebär det inte att COVID-19 var 
dödsorsaken i de fall den som avled hade viruset SARS-CoV-2 i kroppen vid 
dödstillfället. 

Förslaget har inte beretts tillsammans med Mörbylånga kommun och frågan om 
eventuella kränkningar av de avlidnas eller deras anhörigas integritet har inte ut-
retts.  

Konsekvensanalys 
Att bifalla motionen skulle kunna innebära att kommunen strider mot kommu-
nallagens (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 §. 

Att bifalla motionen skulle kräva viss allokering av medel för inköp av material och 
tjänster. Förslaget har inte varit en del av kommunstyrelsens tidigare förslag och 
skulle kräva att arbetet med gestaltningen förlängs för att färdigställa ett nytt förslag i 
det fall motionen bifalls. Om inte kommunstyrelsens budget får ett tillägg skulle be-
slutet troligen belasta kommunstyrelsens budget för utsmyckning grönområden. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 200 Dnr 2021/145 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Tillsätta en beredningsgrupp för arbete om det 
förändrade klimatet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen arbetsutskott  

att  fortsätta pågående arbete med en ny översiktsplan för kommunen som inklu-
derar aktuella klimatprognoser och fortsatt följa gällande regelverk och riktlin-
jer för byggande som tar hänsyn till höjda havsnivåer. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har motionerat om att kommunen bör vidta åtgärder i syfte att ha 
bättre beredskap för ett förändrat klimat, och då särskilt stigande havsnivåer. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 att lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-22. 

Motion (Per Lublin ÖP) om beredskap för förändrat klimat och stigande havsnivåer 
2021-07-19. 

Bedömning 
Motionären önskar en bättre beredskap för plötsliga händelser till följd av ett för-
ändrat klimat, och då främst stigande havsnivåer. I motionen föreslås också en par-
lamentariskt sammansatt grupp som arbetar med frågan. 

All nybyggnation av bostäder begränsas redan idag av Plan- och bygglagen, så att 
ingenting får byggas lägre än 2,8 meter över medelhavsnivån. Det som byggs på 
lägre nivåer kan vara till exempel servicebyggnader vid badstränder eller hamnar. 
För samhällsviktig verksamhet är kommunen redan idag noga med att förlägga ny-
byggnation ännu högre än 2,8 meter över havet.   

Med tanke på hur låglänt vår kommun är så ligger förhållandevis lite bebyggelse 
under nivån 2,8 meter över havet. Merparten av bebyggelsen i såväl Borgholm 
stad som Köpingsvik ligger högre. Dock finns områden, särskilt i kommunens norra 
delar, där viss bebyggelse ligger under 2,8-metersnivån. I översiktsplanearbetet ut-
reds vilka åtgärder som behöver vidtas i takt med att havsnivån stiger. Det finns ett 
bra kartmaterial där alla kan ta del av vilken risk som finns för respektive fastighet.  
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Det behövs en ökad förståelse hos människor i allmänhet att samhället måste ta 
höjd för högre havsnivåer. Nu vill många bygga nytt eller bygga till i strandnära lä-
gen där det med dagens regelverk inte är tillåtet på grund av just risken för stigan-
de havsnivåer.  

I pågående arbete med en ny översiktsplan för Borgholms kommun behandlas 
aspekterna av prognostiserade klimateffekter. En väsentlig del av översiktsplane-
arbetet syftar just till att framhålla långsiktiga möjligheter men även begränsningar i 
kommunens utveckling. Där sker redan den beredning av frågan som motionären 
önskar, och processen är och har varit öppen för alla intresserade att delta i. 

Konsekvensanalys 
Intentionerna i motionen finns redan med i kommunens arbete, såväl i aktuella 
bygg- och detaljplaneprojekt som i det övergripande översiktsplanearbetet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________

9



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-05 201   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 201 Dnr 2020/186 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  avslå motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige 
beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-09-22 § 84. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden. 
Motionen. 
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 163. 

Bedömning 
Insatsen larm kostar 260 kronor per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift 
är 2139 kronor per månad.  

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella 
avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen 
dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en 
avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren 
betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.  

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. 
Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande. 

I budgetförslaget för 2022 är 250 tusen kronor avsatta för att minska avgiften för 
trygghetslarm. 

Konsekvensanalys 
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 miljoner kronor 
per år. Intäkterna för densamma är 557 tusen kronor per år. I dagsläget utgör det en 
kostnadstäckning på 56 %. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 202 Dnr 2021/142 000 KS 
 
Kommuner mot brott-Remiss av SOU 2021:49 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna bilagt yttrande som svar på remissen av utredningen Kommuner mot 

brott. 

Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet har skickat utredningen Kommuner mot brott SOU 2021:49 på 
remiss till bland annat ett antal kommuner varav Borgholms kommun är en. Försla-
gen i utredningen har påverkan inklusive ekonomisk sådan på kommuner. Borg-
holms kommun avser därför att lämna ett svar på remissen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30. 

Borgholms kommuns yttrande över utredningen Kommuner mot brott Kommuner 
mot brott SOU 2021:49. 

SOU 2021:49 Kommuner mot brott. 

Bedömning 
Borgholms kommun är jämte Kalmar kommun de enda kommuner i länet som fått 
utredningen på formell remiss. Eftersom remissen behandlar lagstiftning som om 
den genomförs har påverkan på kommuner inklusive ekonomisk sådan har samråd 
med övriga kommuner genomförts. Grundprincipen att inte önska mera lagstödd 
styrning av kommuners inre arbete är de flesta överens om.  

Konsekvensanalys 
För Borgholms kommun innebär den lagstiftning som utredningen föreslår i prakti-
ken att kommunen skulle få ekonomisk kompensation för arbete som vi redan beslu-
tat att vi ska göra, bland annat genom kommunens brottsförebyggande råd. Det är 
sannolikt att den ekonomiska kompensationen inte fullt ut kommer att svara mot de 
kostnader som de lagstadgade åtagandena skulle kräva. Det är dock oklart eftersom 
fördelningen av resurser inte är tydlig i utredningen. Inte heller finns några garantier 
att ett riksdagsbeslut följer utredningen till punkt och pricka.  

Slutsatsen blir att principen att inte ytterligare lagstifta om åtaganden för kommuner 
väger tyngst. Däremot är de aktiviteter som föreslås i utredningen i stort sett bra och 
yttrandet är därför genomgående positivt till dessa. 

______________
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§ 203 Dnr 2021/167 006 KS 
 
Elektronisk signering av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna köp av system för elektronisk signering. 

att  kommunstyrelsen och dess utskott ska ha möjlighet att signera protokoll och 
andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter det-
ta. 

att  kommunstyrelsen som huvudregel ska signera sina protokoll och andra 
handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att anta en rutin för säker användning av 
elektronisk signering. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta 

att  kommunfullmäktige och dess beredningar ska ha möjlighet att signera proto-
koll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken 
tillåter detta. 

Ärendebeskrivning 
Justering av beslut har ett viktigt syfte och en viktig rättsverkan. Justering finns till 
för att säkerställa att det fattade beslutet är formulerat så som den instans som fat-
tade beslutet avsåg och att protokollet motsvarar det som inträffade på samman-
trädet. Ett beslut anses också ha upprättats först när protokollet där beslutet fram-
går är justerat. I regel kan ett beslut verkställas först när det finns ett justerat proto-
koll. 

Att kunna justera (signera) protokoll, beslut och andra handlingar digitalt och på di-
stans efterfrågas. Sedan kommunfullmäktige 2020-04-20 § 48 tillät deltagande på 
distans på kommunens instansers sammanträden har nyttan av att signera doku-
ment på distans ökat. Detta eftersom justeringar inte i samma utsträckning kunnat 
ske i samband med andra sammanträden i samma utsträckning som tidigare. 
Dessutom har resan till justeringen i vissa fall blivit den enda resan som en förtro-
endevald har behövt göra i sitt politiska uppdrag 

Möjligheten att signera beslut digitalt har uppstått i och med den elektroniska legi-
timationens utökade användning och legitimitet. Idag använder flera kommunala 
myndigheter i länet sig av digital signering av protokoll, bland annat Oskarshamns 
kommun, Region Kalmar län och Mörbylånga. 
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Kommuner får justera protokoll elektroniskt. Digital justering som kräver att hand-
lingar skickas via internet kan dock vara olämpligt i de fall handlingarna är hemliga 
eller av särskild känslig art.  

Elektronisk signering och legitimering klassas vanligen som enkel, avancerad eller 
kvalificerad. Justering av protokoll och beslut brukar kräva att signeringen klassas 
som avancerad, baserat på definitionen presenterad i gällande konventioner och 
lagar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

Bedömning 
Borgholms kommun har i dagsläget möjlighet att implementera Netpublicators 
elektroniska signeringsfunktion. Om kommunstyrelsen skulle beslutat att börja sig-
nera sina protokoll och beslut elektroniskt skulle denna funktion kunna introduceras 
för en månadskostnad på cirka 2 000 kronor. Detta skulle köpa ett visst antal licen-
ser som vid ett senare tillfälle skulle kunna, vilka kan fördelas. Konstanden kan 
eventuellt delas mellan flera nämnder.  

Om alla nämnder skulle implementera digital signering av protokoll skulle en stor 
del av månadskostnaden täckas av insparad reseersättning. Utöver denna bespa-
ring bör fler vinster uppstå i insparade materialkostnader för att tycka och skriva 
under protokoll. Dessutom bör beslutet leda till klimat- och miljövinster av minskat 
resande till och från justeringstillfällen. 

Det aktuella systemet tillhandahåller möjligheten att använda avancerad signering 
och anses uppfylla kraven för att kunna signera dokument. 

Elektronisk signering skulle troligen minska nämndsadministrationen något. Beslu-
tet skulle dessutom möjligöra för fler effektiviseringar eftersom det nämnda syste-
met är kompatibelt med andra verksamhetssystem som kommunen har idag. Be-
slutet kommer dessutom leda till att färre fysiska handlingar måste bevaras och 
lagras av kommunen.  

Nyttan med att kunna signera digitalt och på distans bedöms vara att justering av 
beslut kan ske snabbare, klimat-smartare och mer ekonomiskt. Dessutom skapas 
möjligheten att lättare komma runt problem med justering som kan uppstå i sam-
band med sjukdom eller andra skäl som förhindrar eller försvårar fysiska möten. 

Köp (uppstarskostnad och nödvändig utbildning) av systemfunktion för elektronisk 
signering är 39 998 kronor och ryms inom kommunstyrelsens antagna budget för 
IT-system. Denna kostnad omfattar uppstartskostnad och utbildning i användning 
av systemet. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-05 203   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
På sikt kan systemet bli självfinansierande genom minskade rese- och materialkost-
nader. Kostnaden förväntas täckas av dagens budget för nämndssammanträden, 
ersättningar och arvoden. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning och avgörande 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Kommunchefen 
Ölands kommunalförbunds IT-chef 
Samtliga nämnder för kännedom 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-05 204   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 204 Dnr 2014/35 214 KS 
 
För kännedom: Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för 
granskning 

Ärendebeskrivning 
Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för granskning har fattats i miljö- och 
byggnadsnämnden 2021-09-23 § 223. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-23 § 223. 
Tjänsteskrivelse granskning, 2021-09-13. 
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, 2021-09-13.  
Plankarta, 2021-09-13. 
Samrådsredogörelse, 2021-09-03. 
Fastighetsförteckning, 2021-09-08. 
Fastighetskonsekvenskarta, 2021-09-03. 
Bullerutredning, 2021-06-08. 
Komplettering Dagvattenutredning, 2021-05-28. 
Dagvattenutredning, 2020-03-30.  
Trafikutredning, 2021-04-01.  
Grundkarta, 2020-12-09 . 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-09-06. 
______________

15



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-05 205   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 205 Dnr 2019/23 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB 

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 167 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Borgholm energis verkställandedirektör redogör för bolagens verksamhet. Av redo-
görelsen framgår bland annat: 

 Att bolagens sjukskrivningstal är fortsatt under 1 %. 
 Redogörelse för bolagens ekonomi, som redogjord för bolagens styrelse i 

augusti.  
 Pågående, nyligen avslutade och planerade projekt redogörs för. Bland des-

sa ingår markarbete i centrala Borgholm som en del av projektet VA-ledning 
Borgholm-Kårehamn, projektering för Byxelkrok, Borgholms hamn, vatten-
område Högsrum ingår vatten. 

 Arbetet med inlösning av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB. 
 Arbetet med uppstart av ett almännyttigt bostadsbolag. 
 Redogörelse för fastighetsaffären om Resedan 9. 
 Redogörelse för volymer vatten, fjärvärme och el på elnätet presenterar per 

månad och år från 2017 till 2021. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi AB för kännedom 

______________
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