Sammanträdesprotokoll
1

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2022-05-03
Plats och tid

Stadshuset, KS-rummet 09:00-11:40

Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic
Staffan Larsson
Sara Kånåhols
Marie-Helen Ståhl
Tomas Zander
Lars Ljung
Erik Arvidsson
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
Marcel van Luijn
Carl Malgerud

Övriga närvarande

Lars-Gunnar Fagerberg, tekniska chef
Jonatan Wassberg, sekreterare
Mattias Sundman, controller
Leon Hansson, samhällsplanerare
Annie Bartos, samhällsplanerare

Paragrafer

60-74

(S)
(C)
(V)
(S)
(C)
(S)
(SD)
(FÖL)
(FÖL)
(M)
(M)

Justerare

Erik Arvidsson

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2022-05-10 klockan 16:15

§§ 60-61
§ 63
§ 63

med Tomas Zander som ersättare

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………………………………………...

Jonatan Wassberg
Ordförande

……………………………………………………………………………………………...

Ilko Corkovic
Justerare

………………………………………………………………………………………………

Erik Arvidsson

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp

2022-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

2022-06-01

2
Innehållsförteckning:
§ 60

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut

2022/11 002

3

§ 61

Budgetuppföljning, mars

2022/8 042

4

§ 62

Efterskänkning av tillsynstaxa för lantbruksföretag

2022/98 142

5-6

§ 63

Översiktsplan för Borgholms kommun

2019/117 212

7-9

§ 64

Antagande av detaljplan Rosenfors - Borgholm 8:63 med flera

2017/33 214

10 - 13

§ 65

Ny badbrygga i Klinta

2022/88 822

14 - 16

§ 66

Byggnation av brygga vid Sjöstugan

2020/195 330

17 - 18

§ 67

Färdigställande av allaktivitetsområde Mejeriviken

2019/192 048

19 - 21

§ 68

Försäljning av fastigheten Plogen 1, Rosenfors

2022/90 253

22 - 23

§ 69

E-Förslag: Parkeringstillstånd till fastboende i Borgholms kommun

2021/70 008

24 - 26

§ 70

Riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet

2022/82 000

27

§ 71

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundets verksamhet

2021/41 041

28

§ 72

För kännedom: Beslut om samråd av ändring av detaljplan för
Stugan 1 m.fl. SJÖSTUGEOMRÅDET

2017/211 253

29 - 30

§ 73

Meddelande och delegationsbeslut

2022/10 002

31 - 42

§ 74

Fastställa insruktioner till ombuden på Borgholm Energi Elnät AB:s
årstämma 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 60

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

60

3

Dnr 2022/11 002 KS

Information från verksamheten
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och
dess utskott om kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för bland annat:


Kommunen arbetar med att hitta boende för flyktningarna från Ukraina efter nuvarande avtal med Kapelluddens camping löper ut.



Kommunen kommer ha företagssafari senare i veckan. Parallellt med det kommer lantbruksministern till Öland för att träffa och diskutera lantbrukarnas förutsättningar och höga kostnader.

Tekniska chefen redogör för pågående arbete med att etablera ny förskola i Gärdslösa och ombyggnation av skolans huvudbyggnad.
______________
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Dnr 2022/8 042 KS

Budgetuppföljning, mars
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter mars.





Resultatet för kommunen är +23,9 miljoner kronor. (Årsprognos +52,9 miljoner
kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +16,7 miljoner kronor. (Årsprognos
+36,5 miljoner kronor)
Likvida medel 34,7 miljoner kronor. (Årsprognos 40,3 miljoner kronor)
Investeringar 15,6 miljoner kronor. (Årsprognos 97,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-26.
Uppföljning mars (Kommun), 2022-04-26.
Uppföljning mars (Kommunstyrelse), 2022-04-26.
Dagens sammanträde
Ordförande och controller redogör för uppföljningen.
______________

Justerandes sign
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Dnr 2022/98 142 KS

Efterskänkning av tillsynstaxa för lantbruksföretag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att efterskänka (inte fakturera för) planerad tillsyn (timavgift) av lantbruksföretag
för år 2022, i enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken.
att

miljö- och byggnadsnämnden anslås 600 000 kronor som kompensation för
uteblivna intäkter för tillsyn av lantbruksföretag.

Ärendebeskrivning
Kommunen har deltagit på ett möte med Borgholms Lantbrukarnas riksförbunds
kommungrupp där frågan om kommunens tillsynstaxa tillsammans med de ökande
kostnaderna för lantbruket lyftes. Kostnaderna för diesel, elektricitet, kostfoder och
gödsel har ökat i snabbare takt än livsmedelpriserna.
Kommunen har under COVID-19-pandemin valt att efterskänka vissa avgifter för
att underlätta för näringslivet som särskilt berördes av rekommendationerna och
restriktionerna. Nu, med pågående kraftiga inflationstakt, delvis beroende av det
pågående kriget i Ukraina, kan det vara aktuellt att se över om kommunen kan vidta åtgärder för att stödja kommunens lantbruk.
Ett förslag om att kommunen efterskänker tillsynsavgiften för lantbruket har lyfts.
Detta skulle påverka cirka 275 lantbruk.
Förslaget har presenterats gruppledarna för fullmäktiges partier och där fått ett initialt stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-26.
Bedömning
Som en av kommunens största och viktigaste näringar är det viktigt att kommunen
stödjer livsmedelnäringen i den utsträckning den kan. Kriget i Ukraina, sanktioner
mot Ryssland och den internationella marknaden för energi och livsmedel har
drabbat lantbruket hårt. Med särskild hänvisning till detta anser kommunledningen
att stödet är befogat.
Konsekvensanalys
Kostnaden för att efterskänkta tillsynsavgiften enligt förslag kommer att bli ett inkomstbortfall på cirka 550 000 - 600 000 kronor. För att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inte ska påverkas i för stor utsträckning krävs att kommunfullmäktige ersätter detta belopp med ett nytt anslag.
Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Ordförande redogör för ärendet.
Marcel van Luijn (M) föreslår att första att-satsen förtydligas för att påvisa att det enbart gäller planerad tillsyn.
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C), Erik Arvidsson (SD), Carl Malgerud (M),
Annette Hemlin (FÖL) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen förslag
med Marcel van Luijns förslag på ändring.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut med Marcel van Luijns förslag på ändring.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/117 212 KS

Översiktsplan för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna översiktsplan 2040 för samråd.
att

vatten- och avloppsplanen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har en översiktsplan från 2002 samt fördjupade översiktsplaner för Rälla-Ekerum, Borgholm- Köpingsvik, Djupvik, Löttorp och Byxelkrok.
Kommunstyrelsens fattade 2014-06-10 § 94 beslut om att ta fram en ny översiktsplan. Då flera fördjupade översiktsplaner antagits sedan dess samt att lagstiftningen förändrats fattades ett nytt beslut av kommunfullmäktige 2021-03-15 § 23 att
påbörja arbetet med ny översiktsplan.
Det samrådsförslag som nu finns framtaget har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen i dialog med berörda kommuner, myndigheter och näringsliv. Under
2021 har därtill digitala medborgardialoger genomförts.
Översiktsplan 2040 har miljöbedömts av externa konsulter och bedömning finns
beskriven i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En uppdaterad version av bedömning är under framtagande och kommer komplettera handlingarna inför kommunstyrelsen sammaträde.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den reviderade vatten- och avloppsplanen utformas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 78 föreslår kommunstyrelsen att
godkänna översiktsplan 2040 för samråd; och att vatten- och avloppsplanen ska
vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 78.
Översiktsplan 2040, samrådsversion 2022-03-29.
Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan 2040, utkast samrådsversion 2022-03-29.
Bilaga kulturmiljö Borgholm-Köpingsvik - översiktsplan 2040 2022-03-29.
Bedömning
Förslaget till översiktsplan 2040 är uppbyggt i tre delar, en utvecklingsstrategi, ett
mark- och vattenanvändningsavsnitt, samt en del som samlar relevanta planeringsJusterandes sign
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förutsättningar. I utvecklingsinriktningen visas de övergripande strukturerna för bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer med ställningstagande för hur
dessa strukturer bör utvecklas. I mark- och vattenanvändningskartan redovisas de
geografiska ställningstagande i kartor och text. I planeringsförutsättningar redovisas förutsättningar, hänsyn och intressen som har utgjort underlag för arbetet med
översiktsplanen och som även ligger till grund för efterföljande planering i kommunen.
Planen har utformats för att vara tillgänglig och att det tydligt ska framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Som utgångspunkt för planförslaget ligger gällande översiktsplan med tillhörande
fördjupningar samt relevant planeringsunderlag. Övergripande inventeringar avseende natur- och kulturmiljö samt en riskanalys avseende stigande havsnivåer har
genomförts och använts som underlag.
I och med en anpassning till gällande lagstiftning har klimatanpassning, miljökvalitetsnormer för vatten och jordbruksmark givits större utrymme i planen. Planen följer också Boverkets ÖP-modell i upplägg och benämning på markanvändning, detta bedöms underlätta en kommande digitalisering.
Genom att kommunens vatten- och avloppsplanen kopplas till översiktsplanen i
form av ett tematiskt tillägg bedöms en tydligare koppling mellan den fysiska planeringen och planeringen av vatten- och avlopp uppnås. Samhällsnyttan av planerade investeringar bedöms genom detta kunna öka.
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet att påverka
planens utformning.
Konsekvensanalys
Översiktsplan 2040 föreslås ersätta nu gällande översiktsplan 2002 med tillhörande
fördjupningar. Detta bedöms ge förbättrad överblick och tydlighet för hur kommunen
anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen
bedöms skapa utveckling och möjlighet för fler bostäder och verksamheter i hela
kommunen. Översiktsplanen identifierar även aspekter inom vilket fördjupade strategier eller planer krävs, strategi för klimatanpassning, dagvattenstrategi, strategi för
att minska risken för översvämning till följd av skyfall samt kulturmiljöprogram.
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet för kommunens medlemmar, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt lokala
föreningar, grupper och enskilda i övrigt att påverka planens utformning
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C), Marie-Helen Ståhl (S), Lars Ljung (S), Sara Kånåhols (V), Torbjörn Johansson (FÖL), Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Tomas Zander
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Samhällsplanerarna
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/33 214 KS

Antagande av detaljplan Rosenfors - Borgholm 8:63
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
anta detaljplanen för Borgholm 8:63 med flera med tillhörande granskningsutlåtande och handlingar.
Lagstöd
Plan- och bygglagen 4 kap, PBL 5 kap.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för
verksamheter.
Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av området som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna
utveckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning.
Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som
medger användningen småindustriändamål.
En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning
igenom planområdet. Kommunen har ansökt om dispens från bioskyddet för stenmuren och diket för att kunna genomföra delar av planen. Länsstyrelsen tog ett beslut 2021-12-21, under granskningstiden, om att ge dispens för delar av stenmuren
och diket. Beslutet innebär att de delar av diket och stenmuren som får dispens
från biotopskyddet kan tas bort för att genomföra planen, resterande delar behöver
antingen undantas från planområdet eller skyddas med planbestämmelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljplanen för granskning.
Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-12 – 2022-01-07 och handläggs med
ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt justeringar redovisas i granskningsutlåtandet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för
verksamheter.
Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av området som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna
utveckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning.
Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som
medger användningen småindustriändamål.
En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning
igenom planområdet. Kommunen har ansökt om dispens från bioskyddet för stenmuren och diket för att kunna genomföra delar av planen. Länsstyrelsen tog ett beslut 2021-12-21, under granskningstiden, om att ge dispens för delar av stenmuren
och diket. Beslutet innebär att de delar av diket och stenmuren som får dispens
från biotopskyddet kan tas bort för att genomföra planen, resterande delar behöver
antingen undantas från planområdet eller skyddas med planbestämmelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljplanen för granskning.
Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-12 – 2022-01-07 och handläggs med
ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt justeringar redovisas i granskningsutlåtandet.
Justeringar inför antagande:









Justerandes sign

Kompletterat planbeskrivningen med information om kraftledning i närheten
av planområdets södra gräns, samt reviderat planområdets sydöstra gräns
för att säkerställa att avstånd på 15 meter tas till ledning.
Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om upplåtelse
av ledningsrätter och servitut.
Justerat planen så att den anpassas efter biotopskyddsbeslut.
Justerat formulering av bestämmelse om skydd av trädallé, n1
Justerat bestämmelse om högsta hårdgörandegrad för användningen Pplats i nordvästra hörnet, samt kompletterat planbeskrivningen med tydligare redogörelse för val egenskapsbestämmelse inom användningen.
Kompletterat avsnittet dagvatten med tydligare redogörelse för planområdets dagvattenhantering i förhållande till omgivningen.
Tagit bort bestämmelse om bullerskydd, m1.
Utdragsbestyrkande
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Kompletterat planbeskrivning med information om dispens från biotopskydd.
Kompletterat planbeskrivningen med en tydligare redogörelse för val av lokalisering av verksamhetsområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 65 att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtanden och handlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 87 förslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Borgholm 8:63 med flera med tillhörande granskningsutlåtande och handlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 87.
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 65.
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-03-29.
Plankarta Borgholm 8:63 – Rosenfors, 2022-03-29.
Planbeskrivning Borgholm 8:63 – Rosenfors, 2022-03-29.
Borgholm 8.63 mfl 20220318 Granskningsutlåtande, 2022-03-29.
PM Trafikflöden Rosenfors, 2022-03-29.
PM Dagvattenhantering Rosenfors industriområde Beräkning av dimensionerade
flöden, föroreningsbelastning samt framtagande av åtgärdsförslag med hänsyn till
miljökvalitetsnormen, 2022-03-29.
Bullerutredning Rosenfors, 2022-03-29.
Borgholm 8:63 Beslut från länsstyrelsen om förbud och dispens angående ansökan
om att ta bort stenmur och dike på fastigheten Borgholm 8:63 och Borgholm 11:1
Länsstyrelsens diarienummer 521-3326-2021, 2022-03-29.
Bedömning
Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i
närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföretagande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin
verksamhet.
Planområdet är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik
(2019) som utredningsområde för verksamheter och handel. Den del av detaljplanen som medger verksamheter stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen. Den del av planområdet som utgörs av ställplats samt övernattningsstugor
görs planenlig med bestämmelse Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning. Denna
utveckling har stöd av den fördjupade översiktsplanens intentioner att tillgängliggöra och utveckla Vasahuset som ett kulturcentrum.
Justerandes sign
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Länsstyrelsens tog beslut 2021-12-21 om att delar av stenmuren och diket får dispens från biotopskyddet. De delar som inte får dispens från biotopskyddet behöver
antingen skyddas med planbestämmelse eller undantas från planområdet. Förvaltningen har gjort bedömningen att delar av stenmuren och diket i den sydvästra delen av planområdet, ska undantas från planen. Eftersom att stenmuren och diket
inte får tas bort så kan föreslagen kvartersmark i granskningsförslaget inte genomföras. Konsekvens av detta är att planområdet revideras och att cirka 0,4 mark inte
kan planläggas och nyttjas för ändamålet verksamheter. De resterande delarna av
biotopskyddade objekt inom planområdet som inte fått dispens från biotopskyddet,
skyddas med planbestämmelse.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S), Marcel van Luijn (M) Tomas Zander (C) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 65

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

65

14

Dnr 2022/88 822 KS

Ny badbrygga i Klinta
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 3 000 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) för att ersätta badbryggan vid
Klinta badplats med en permanent brygga samt anlägga en grillplats och en
lekplats.
att

1 500 000 kronor anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning
från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022 och 1 500 000
kronor anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning från investeringsutrymme Bryggor 2022.

Ärendebeskrivning
Bryggan vid Klinta badplats är i behov av utbyte. Beslut om vattenverksamhet har
inhämtats. Förslaget som fått dispens av länsstyrelse är en brygg som skulle få en
längd om cirka 80 meter och en bredd på cirka 3 meter (tidigare cirka 60*2) samt
tillgänglighetsanpassas.
Hamnchefen och tillväxtchefen har tagit fram ett budgetpris är baserat på faktiskt
ekonomiskt utfall i uppförandet av bryggan på Sjöstugans badplats. I budgeten ingår återställning av stormskadade pålar på befintlig brygga och i förslaget förses
bryggan med belysning. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag om att
dessutom förses badplatsen med enklare lekplats och en grillplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 84 förslår kommunstyrelsen att avsätta 3 000 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) för att ersätta badbryggan vid Klinta
badplats med en permanent brygga samt anlägga en grillplats och en lekplats; och
att 1 500 000 kronor anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning
från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022 och 1 500 000 kronor
anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning från investeringsutrymme Bryggor 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 84.
Tjänsteskrivelse, 2022-04-06.
Anmälan om vattenverksamhet med mera för anläggande av allmän brygga på fastigheten Klintabodar 1:1, Borgholms kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens
från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av brygga på fastigheten, KS
2019.4317, 2019-11-12.
Projektorganisation för ny brygga Klinta Bodar, 2022-04-06.
Justerandes sign
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Bedömning
Att befintlig brygga är i funktion underlättar montering av ny brygga och sannolikt
hämtas kostnaden på cirka 175 000 kronor hem i effektivare arbetssätt. En bonus
är att kommunen har en fungerande brygga under badsäsongen 2022.
Medlen kan anslås ur antagen investeringsbudget 2022, genom en omfördelning
från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022 och investeringsutrymme Bryggor 2022.
Badplatsen är prioriterad som en kategori A badplats i Strategi för badplatser. Kategori A innebär en badplats på kommunal mark med högre besöksfrekvens – EUbad.
Satsningen ansluter till handlingsplan i beslutad strategi för badplatser.
Konsekvensanalys
Efter utbyte av brygga har kommunen en långsiktig och ekonomisk och fysisk hållbar lösning.
Att behålla befintlig utgör en risk och en årlig kostnad för att återställa pålning samt
montering av brygglemmar.
Bedömning av kostnader drift och underhåll:


Gammal brygga:
o Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år,
o Upp och nertagning av brygga samt utbyte av skadade pålar cirka
100 000 kronor till 300 000 kronor per år (beroende på skadornas
omfattning),
o Underhåll cirka 20 000 kronor per år.
o Den tekniska livslängden är förbrukad.



Ny brygga:
o Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år,
o Underhåll cirka 5 000 kronor per år.
o Teknisk livslängd: 20 år.

Den nya bryggan, hyrtoaletten, grillplatsen och lekplatsen kommer att innebära ökade driftkostnader för om cirka 65 000 kronor per år.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S), Marcel van Luijn (M), Staffan Larsson (C), Erik Arvidsson (SD), Tomas Zander (C), Carl Malgerud (M) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Hamnchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/195 330 KS

Byggnation av brygga vid Sjöstugan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka projektbudgeten för byggnation av en permanent brygga vid Sjöstugan
med 700 000 kronor.
att

medlen anslås ur investeringsbudget 2022, genom en omfördelning från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022.

Ärendebeskrivning
Projektet fortskrider och tidplanen ser ut att hålla. Fördyringen i projektet kan till
största del hänföras till kraftiga prishöjningar på byggmaterial. De största posterna
är stålpris som har fördubblats jämfört med budget och priset på tryckt virke där
priset vid inköpstillfället hade ökat med cirka 40 % mot budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 89 föreslår kommunstyrelsen att
utöka projektbudgeten för byggnation av en permanent brygga vid Sjöstugan med
700 000 kronor, samt att medlen anslås ur investeringsbudget 2022, genom en
omfördelning från investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 89.
Tjänsteskrivelse, 2022-04-06.
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 173.
Bedömning
Det anses nödvändigt att kommunstyrelsen utökar budgeten för projektet med
700 000 kronor för att bryggan ska kunna färdigställas.
Investeringsbudget 2022, investeringsutrymme Affärsverksamhet Hamnar 2022,
har utrymme avsatt för Borgholms yttre hamn. Eftersom hamnen avvaktar den nya
detaljplanen för området, kan dessa medel inte nyttjas 2022. Därför föreslås utökningen av projektbudgeten för byggnation av en permanent brygga ”Simskolebryggan” vid Sjöstugan finansieras med medel från denna budget.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av att inte utöka budgeten är att kommunen inte kan färdigställa
bryggan.
Dagens sammanträde
Yrkande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Teknisk chef
Hamnchef
Ekonomichef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 67

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

67

19

Dnr 2019/192 048 KS

Färdigställande av allaktivitetsområde Mejeriviken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta tilläggsbudget på 1 500 000 konor till färdigställandet av allaktivitetsområdet Mejeriviken.
Ärendebeskrivning
Som en sista etapp i kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 § 35, att uppdra tillväxtenheten att utreda förutsättningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram förslag till utvecklingsplan, föreslås


en inramning av aktivitetsområdet för barn i kombination av basket- och
landhockeyplan i anslutning till skatepark och utegym.

Inramningen i form betongblock med sittytor ska ge barnen säker yta att röra sig
fritt på utan att bilar kan köra in på området.






En hinderbana för att aktivera de mindre barnen som inte är i skateparken
Två grillplatser i anslutning till aktivitetsområdet
Planteringar mellan padelarenans parkering och aktivitetsområdet för att
försköna området och avgränsa bilar från gräsytorna.
Sittplatser runt om i området
Iordningställande av gångvägar och gräsytor

Av genomförd planering och budgetering för förslaget har offerter för material och
utrustning inhämtats. Tillväxtavdelningen gör utöver detta en bedömning av kostnad för montering, som planeras genomföras genom köp av extern entreprenör via
befintliga ramavtal eller via kommunens gata-/parkenhet.
Kostnadssammanställning
Aktivetsområdet färdigställande

Justerandes sign

OBS
Utrustning

Montering

Avstängning/basket/landhockey

850 000 konor

200 000 konor

Hinderbana

150 000 konor

50 000 konor

Grillplatser

34 000 konor

6 000 konor

Bänkar

100 000 konor

30 000 konor

Plantering, gångvägar, gräsytor

150 000 konor

80 000 konor

Totalt:

1 184 000 konor

366 000 konor

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-27.
Offert från Tress Sport & Lek AB, 2022-04-08.
Offert från Input interiör KC AB, 2022-04-22.
Miljöskiss 1-4 på aktivitetsområdet Mejeriviken, 2022-04-26.
Bedömning
Aktivitetsområdet ska vara en säker zon för barnen att leka i. Trafikmiljön i området
måste vara utformat så att barnen inte kan bli utsatta för fara av intilliggande parkering och fordon.
Från trafikverkets bok Barnen och vägplaneringen
”God tillgänglighet är ett viktigt transportpolitiskt mål för barn. Barnen ska på egen
hand kunna ta sig till sina målpunkter: skola, fritidsaktiviteter, kamrater osv. utan att
utsätta sig för olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig rädda eller måste
färdas långa omvägar. Därför bör lokalsamhället planeras och organiseras med en
helhetssyn så att barnens behov av en trygg och säker miljö tillgodoses. En säker
och utvecklade uppväxtmiljö har stor betydelse för barns hälsa och liv. En miljö
med stora brister och faror drabbar barnen dubbelt genom olycks- och hälsorisker.
Dessutom blir barnen beroende av att ha föräldrar som kan ställa upp med skjuts
till skolan och andra målpunkter på grund av en farlig miljö.”
Det har sedan skateparken byggdes funnits starka synpunkter på att lekområdet
delas med en parkering och att barnen inte är skyddade när de är och leker vid
parken. I tidigare skisser på området var förslagen att området skulle inhängas av
en mur som separerade barnen från bilarna.
I detta förslag är muren/blocken kombinerad med en basket- och landhockeyplan,
vilket även ligger högt upp bland önskemålen i den enkät vi gjorde i samband med
projektstarten.
Blocken skapar en säker zon för barnen att vistas i samt att den kan nyttjas som
sittbänkar. Staketet på blocken hindrar bollar att komma ut på parkeringen och säkrar området ytterligare.
På vintern kan området spolas och nyttjas som isbana.
Området är väldigt populärt och det vistas många barn alla dagar i veckan. Byggnationen av padelarenan har bidragit till att fler bilar rör sig i området året runt och
kommunen måste säkerställa att barnen i parken kan leka på ett säkert sätt.
Parkeringen blir enkelriktad för att skapa mer tydlighet för biltrafiken och ett säkert
stråk för barnen placeras vid sidan av parkeringen så att inte barnen behöver korsa
parkeringen för att komma till lekområdet. Innanför blocket kommer även cykelställen placeras.
För att utveckla området mer till en heldagsaktivitet för hela familjen föreslås hinderbana och grillplatser, samt att en ny gångväg läggs närmare havet med en diJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

67

21

rekt anslutning via en bro till badplatsen för att knyta ihop områdets friluftsaktiviteter med badplatsen och toaletter vid Sjöstugan.
Konsekvensanalys
Vid beslut om att inte godkänna förslaget kan kommunen inte garantera barnens
säkerhet vid aktivitetsområdet. Idag avgränsas parkeringen och skateparken endast
med en låg betongsten, och barnen kan obehindrat springa rakt ut bland bilarna.
Barnen inte kan röra sig självständigt till och på platsen på grund av trafikfaror.
Att godkänna förslaget innebär att en driftsbudgeten för gata-/parkenheten behöver
utökas med 100 000 kronor per år för drift och underhåll av aktivitetsområdet.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M), Marie-Helen Ståhl (S), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud
(M), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till
tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen
Tillväxtavdelningen
Gata-/parkenheten
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022/90 253 KS

Försäljning av fastigheten Plogen 1, Rosenfors
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att sälja fastigheten Plogen 1 till tomträttsinnehavaren för 221 400 kronor.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Plogen 1 är upplåten med tomträtt. På fastigheten finns en byggnad
tillhörande tomträttsinnehavaren. Tomträttsavtalet löper på 10 års intervaller med
en uppsägningstid på två år. Nuvarande avtalsperiod löper fram till 2026-04-30.
Tomträttsinnehavaren har haft en långtgående kontakt med kommunen om att få
köpa loss fastigheten. Tillväxtavdelningen har i dialog med upphandlad fastighetsmäklare i Fastighetsbyrån värderat marken till ca 100 kronor per kvadratmeter.
Detta med hänvisning till den starka besittningsrätten som tomträttsinnehavaren
har samt att kommunen även måste lösa in befintlig byggnad i det fall kommunen
önskar återta marken. Fastighetens storlek är 2 214 kvadratmeter varpå värderad
köpeskilling skulle vara 221 400 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 88 föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten Plogen 1 till tomträttsinnehavaren för
221 400 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 88.
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07.
Bedömning
Tomträtten utgör inte en framtida markreserv i och med bildandet av ny detaljplan i
Rosenfors.
Konsekvensanalys
Kommunen har möjlighet att säga upp tomträttsavtalet för omförhandling av
tomträttsavgälden. Detta skall ske senast 2024-06-30 och ny avgäld börjar gälla
from 2026-05-01. Idag är avgälden på 4 428 kronor per år.
Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S), Annette Hemlin (FÖL) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomichef
Tillväxtchef
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021/70 008 KS

E-Förslag: Parkeringstillstånd till fastboende i Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda boende utmed gågatuområdet (västra delen av Storgatan med intilliggande vägar) i Borgholms stad att få parkera anvisat område i centrala
Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 till 2022-08-31.
Härutöver föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-förslagets syfte delvis
uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borgholms stad kommer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 17 anmälde ett E-förslag om parkeringstillstånd
till fastboende i Borgholms kommun för beredning av kommunstyrelsen.
Förslaget lyder som följer:
Vissa av oss som är fastboende i kommunen (personligen bor jag i Borgholm) har
behov av att parkerabilen på gatan. Detta är på många gator tillåtet, dock max 24
timmar i sträck. Alltså måste bilen flyttas minst en gång per dygn.
För oss som inte har behov av att köra bilen varje dag blir detta lite konstigt. Dels
är det inte alltid möjligt, ifall vi exempelvis skulle vara borta i mer än 24 timmar utan
att ta med bilen (bussen är ju miljövänligare) eller om vi på grund av sjukdom inte
har möjlighet till detta.
Dessutom är det ju väldigt dåligt för miljön att tvingas köra bilen varje dag trots att
vi inte har något behov av det. I dessa upplysta tider när vi försöker göra allt vi kan
för att rädda miljön så känns det konstigt att vi ska behöva välja mellan att skada
miljön eller riskera felparkeringsavgift.
Mitt förslag är därför att vi som är fastboende i kommunen ska kunna ansöka om
parkeringstillstånd för att få parkera på gatan längre än 24 timmar. Förslagsvis är
ett sådant tillstånd bundet till bilens registreringsnummer och bostadsort, och max
ett tillstånd per person (eller annan rimlig gräns). Om tillståndet ska ha en tidsgräns
för hur länge man får parkera med tillståndet utan att flytta bilen så föreslår jag en
vecka.
Förslaget fick 29 röster och sex kommentarer.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 81 föreslår kommunstyrelsen att
erbjuda boende utmed gågatuområdet (västra delen av Storgatan med intilliggande
vägar) i Borgholms stad att få parkera anvisat område i centrala Borgholm under
gågatuperioden 2022-05-25 till 2022-08-31; samt att föreslå kommunfullmäktige att
avslå E-förslaget med hänvisning till att E-förslagets syfte delvis uppfylls i och med
att boende utmed gågatuområdet i Borgholms stad kommer att erbjudas anvisad
parkering under gågatuperioden samt att de administrativa åttagandena som ett
parkeringstillstånd för fastboende i Borgholm skulle vara större än nuvarande organisation klarar av.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 81.
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07.
E-förslag.
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 17.
Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att fördelen och behoven av boendeparkeringstillstånd i nuläget inte överväger kostnaden kopplat till den administration förslaget skulle innebära. Boendeparkering prövades intill Victoriaskolan och vid kvarteret Höken under sommaren 2021 och efterfrågan var mycket låg. I de fall behov
finns av att parkera bilen en längre tid i Borgholm finns redan idag en sjudygnsparkering i anslutning till Ölands utbildningscenter. Dessa platser bedöms idag täcka
behovet.
Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut justeras
så att förslaget till kommunfullmäktige är som följer:
att

anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-förslagets syfte delvis
uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borgholms stad kommer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden.

Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagna ändringar.
Justerandes sign
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Dnr 2022/82 000 KS

Riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
anta riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Landets kommuner och regioner är efter en ändringa av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget, ett nationellt uppföljningsansvar och fokuserar för närvarande just på arbetet
med mål och riktlinjer.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Förslaget har utgått från grannkommunen Mörbylångas
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, antagen av deras kommunfullmäktige 2021-11-29 § 25.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 82 föreslår kommunstyrelsen att
anta riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 82.
Tjänsteskrivelse, 2022-04-07.
Riktlinjer med mål för det minoritetspolitiska arbetet, 2022-04-07.
Beslut skickas till
Säkerhetssamordnaren.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

s§ 71

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03
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Dnr 2021/41 041 KS

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundets verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att
godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kalmar län.
att

kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarfrihet för styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder årsredovisning och re-visionsberättelse 2021 till medlemskommunerna för prövning om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 90 föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kalmar län; samt att kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarfrihet för styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.
Beslutsunderlag
Brev till medlemmar i Samordningsförbundet Kalmar län, 2022-03-29.
Årsredovisning 2021 med bilagor, 2022-03-29.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2021 signerad, 2022-03-29.
Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 72

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

72
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Dnr 2017/211 253 KS

För kännedom: Beslut om samråd av ändring av detaljplan för Stugan 1
m.fl. SJÖSTUGEOMRÅDET
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 123 gav godkännande att pröva ändra befintlig detaljplan 243 ”Sjöstugeområdet”, för att fullfölja de avsedda planerna på
avstyckning av kommunal mark.
Syftet med ändringen av detaljplanen var från början att fullfölja två politiska beslut
av Kommunfullmäktige, 2019-08-19 § 162 samt 2020-05-18 § 104, som innebär
godkännande av avstyckning av tomter samt försäljning av kommunal mark inom
Sjöstugeområdet samt Sjöstugeudden, fastighet Stugan 1 och Borgholm 11:1.
Efter samråd föreslår förvaltningen att syftet med ändringen av detaljplanen endast
ska innefatta upphävande av en geografisk del av detaljplanen för att fullfölja beslut
om att avstycka tomter på Sjöstugeudden, Borgholm 11:1.
Inför samråd gav förvaltningen förslag på två planändringar för att fullfölja beslutet
att stycka av två fastigheter inom planområdet samt stycka av befintliga tomter intill
Sjöstugevägen. Ändringarna innebar ändring om högsta utnyttjandegrad samt upphävande av en geografisk del av planområdet. Anledningen till att förvaltningen bedömde att två planändringar krävdes var på grund av att:


Avstyckning av två till fastigheter inom planområdet strider mot gällande planbestämmelse: Högst 155 tomtplatser.



Avstyckning av befintliga tomter intill planområdets norra gräns, längs med Sjöstugevägen, förhindras på grund av att befintlig tomtmark till viss del är planlagd
som gång- och cykelväg.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-09-23 224 § att godkänna detaljplanen för samråd.
Detaljplanen var ute på samråd mellan 2021-10-11 – 2021-10-28 och handlades
med standardförfarande. Samtliga synpunkter samt föreslagna ändringar redovisas i
samrådsredogörelsen.
Under samrådet inkom yttrande från länsstyrelsen som lyfte frågor avseenden hur
ändring av utnyttjandegrad kan påverka dagvattenhantering samt naturvärden i
planområdet. Utifrån länsstyrelsens yttrande har förvaltningen gjort bedömningen att
prövningen att utöka högsta utnyttjandegrad avseende antal fastigheter, kräver en
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

72

30

mer omfattande prövning tillskillnad från den ändring som avser upphävande av en
geografisk del av planen.
Förvaltningen ger förslag på att separera de olika planändringarna och att i detta
planärende endast gå vidare med upphävande av en geografisk del av planområdet.
Gällande detaljplan vann laga kraft 1992-11-12. Syftet med planen var att möjliggöra
för fritidsbebyggelse mellan Norra infarten och Sjöstugevägen. Runt varje stuga
skulle det även möjliggöras avstyckning av tomtplats. Vid planläggning utökades
även området åt öster för att fritidhusägare norr om Sjöstugevägen skulle kunna erbjudas nya tomter för sina stugor.
En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är
att genomförande av ändring av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 66 beslutade att godkänna ändring av
detaljplan för Sjöstugeområdet, som innefattar upphävande av en geografisk del av
detaljplanen, med tillhörande handlingar för granskning.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 66.
Plankarta 2022-03-11.
Planbeskrivning 2022-03-11.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 73

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

73
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Dnr 2022/10 002 KS

Meddelande och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan).
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-04-26

Utskriven av:

32

Jonatan Wassberg

Diarieenhet:

Kommunledningsförvaltningen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

235894

Yttrande över ansökan om hastighetsbegräsning på Jens Odevall §
enskild väg Övre Gärdesvägen

2022-04-22
KS 2022/17-311

Jens Odevall
Trafikfrågor 2022

KC
Magdalena Widell

235841

Ölands skidklubb-Kommunledningsförvaltningen har Jens Odevall §5/2022
för sin del ingen erinran.
Arrangörer svarar själv för ordning och säkerhet
samt att tillräckliga avspärrningar med trafikvakter
upprättas i samråd med gata/parkchef Jan-Åke
Johansson, Borgholms kommun.

2022-04-21
KS 2022/15-002

Jens Odevall
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

KC
Jens Odevall

235855

Färjestadens motions IF- Borgholms kommun har för Jens Odevall §6/2022
sin del ingen erinran mot motionsloppet
SkansentrampenÖland tvär 2022-07-23

2022-04-21
KS 2022/15-002

Jens Odevall
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

KC
Jens Odevall

235860

Böda IK-tillstyrkt ansökan för marknad
2022-07-09 -2022-07-10

2022-04-21
KS 2022/15-002

Jens Odevall §8/2022

Jens Odevall
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

KC
Jens Odevall

2022.412

Ölands Motordag - Tillstyrk ansökan 2022-05-21
08:00-17:00Storgatan 1-34 Socitetsparken samt
Borgholms torg Borgholm

2022-03-16
KS 2022/15-002

Anders Magnusson
§17/2022
Anders Magnusson

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

TC
Magdalena Widell
Sidan 1 av 6
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33

Ansvarig
2022.458

Sörens restaurang- tillstyrkt ansökan för
uteservering 2022-04-01--2022-10-03.

Anders Magnusson §9/2022

Området som får ianspråktags för uteservering på
Slottsgatan är högst 3,5 meter ut från husliv och
högst 14 meter utmed fastigheten som
verksamheten bedrivs i.
Området som får ianspråktags för sushibaren på
Slottsgatan är högst 1,5 meter ut från husliv och
högst 6 meter utmed fastigheten som verksamheten
bedrivs i.
Fri passage ska lämnas framför serveringarna.
För delen på Södra Långgatan avstyrks ansökan
2022-04-01--2022-10-03 med hänvisning till
Borgholms kommuns antagna uteserveringspolicy.
Kommunicering med sökande har skett.

2022-03-23
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.459

Verandan- Ansökan om uteservering utökat område Anders Magnusson
tillstyrks Ansökan om utökat område tillstyrks 2022- §10/2022
04-11--2022-10-02. Området som får ianspråktas för
uteservering är 20,0 meter x 4,0 meter fram till och
med befintlig trallen, samt 10 meter på avgränsad
gräsyta mot gångväg

2022-03-23
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.460

Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare för perioden 2022-04-01--2023-03-31

2022-03-23
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
§11/2022
Anders Magnusson

Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.461

Borgholms båtklubb- Tillstyrk ansökan om
Anders Magnusson
Uppställning av mobil kran Borgholms hamnområde §12/2022
2022-04-23,2022-05-07, 2022-09-24, 2022-10-08.

2022-03-23
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.464

Delegationsbeslut - Tecknande av avtal om 50
boendeplatser för flyktingmottagning på
Kapelluddens camping

2022-03-23
KS 2022/9-002

Ilko Corkovic §5/2022

Ilko Corkovic
Delegation KSO

KSO
Ilko Corkovic
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34

Ansvarig
2022.470

Borgholms kök och bar- tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering Ansökan tillstyrks 2022-03-25-2022-05 §13/2022
-31, 2022-09-01-2022-10-31 samt 2023-03-01-202303-24.
Området som får ianspråktas för uteservering är
20,0 meter x 4,0 meter utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten
förutsatt att minst 1,5 meter fri gångbana bibehålls.
Parkeringsplatser i direkt anslutning till serveringen
får nyttjas till gångbana för att säkerställa att fri
passage kan bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt
fasta, avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2022-06-01²2022-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering under
perioden 2021-06-01²2021-08-31 är högst 20,0
meter x 6,5 meter utanför den del av fastigheten
som disponeras av verksamheten.

2022-03-24
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.483

Sverigedemokraterna Borgholms och Löttorps torg, Anders Magnusson
Ansökan tillstyrks 2022-03-25-2022-06-23 torsdagar §14/2022
och fredagar med tidsbegränsningen 15:00-18:00
samt lördagar med tidsbegränsningen 10:00-13:00
under ovanstående datum.

2022-03-25
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Anders Magnusson

2022.518

Tillfällig föreskrift-0885 2022 1-2022-03-25

2022-03-25
KS 2022/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§1/2022
Helene Wertwein Haavikko

Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2022.519

Tillfällig föreskrift-0885 2022 2-2022-03-25

2022-03-25
KS 2022/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§2/2022
Helene Wertwein Haavikko

Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2022.520

Tillfällig föreskrift-0885 2022 3-2022-03-25

2022-03-25
KS 2022/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§3/2022
Helene Wertwein Haavikko

Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Jonatan Wassberg

2022.527
2022-03-30

Öland kust till kust intresseeförening- Ingen erinran
mot sommarmarknad Sandviks hamn 2022-07-28

Anders Magnusson
§15/2022
Anders Magnusson
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35

Ansvarig
KS 2022/15-002

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

TC
Magdalena Widell

2022.531

Yogazon- ansökan tillstyrks för en trottoarpratare
2022-04-13--2023-04-12

2022-03-31
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
§16/2022
Anders Magnusson

Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.584

Tillfällig föreskrift-0885 2022 6-2022-03-29 På
Trädgårdsgatan i Borgholm ( mellan Södra
Långgatan- Storgatan ) får inte fordon föras träder i
kraft den 31 mars 2022 klockan 06:00 och upphör
att gälla den 3
april 2022 klockan 20:00.

2022-03-29
KS 2022/5-002

Helene Wertwein Haavikko
§4/2022

Helene Wertwein Haavikko
Lokala trafikföreskrifter

GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2022.610

Delegationsbeslut - Partnerskap NURSECOAST II

2022-04-08
KS 2022/9-002

Ilko Corkovic §6/2022
Ilko Corkovic

Delegation KSO

KSO
Ilko Corkovic

2022.616

Borgholms cityförening - ingen erinran om ansökan
loppis fredagar under sommaren-hösten 2022

2022-04-11
KS 2022/15-002

Anders Magnusson
§18/2022
Anders Magnusson

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

TC
Magdalena Widell

2022.617

Socialdemokraterna- 1a maj-firande ingen erinran
ansökan tillstyrks

2022-04-11
KS 2022/15-002

Anders Magnusson
§19/2022
Anders Magnusson

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022

TC
Magdalena Widell

2022.618

Brasseriet- tillstyrkt ansökan för uteservering

2022-04-11
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
§20/2022
Anders Magnusson

Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.619

Tack och bock- tillstyrkt ansökan för uteservering
Anders Magnusson
2021-06-04 2021-08-31 fastställd gågatuperiod för §21/2022
uteservering med

2022-04-11
KS 2022/6-002

Anders Magnusson
Begagnade av allmän plats

TC
Magdalena Widell

2022.621

2022-04-12

Delegationsbeslut - Förlängning av avtal om 50
boendeplatser för flyktingmottagning på
Kapelluddens camping

Ilko Corkovic §7/2022

Ilko Corkovic
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Ansvarig
KS 2022/9-002

Delegation KSO

KSO
Ilko Corkovic

2022.648

Ebbas by the sea- Ansökan tillstyrks gällande
Jens Odevall §12/2022
uteservering utmed restaurangen Ebbas by the sea,
Sjötorget i Borgholm under perioden 2022-05-14-2022-08-31 området som får ianspråktas är enligt
bifogad bild

2022-04-22
KS 2022/6-002

Jens Odevall
Begagnade av allmän plats

KC
Magdalena Widell

2022.649

Sandå Sverige- Ingen eriran mot ansökan om
byggsställning 2022-04-22-2022-06-30

2022-04-22
KS 2022/6-002

Jens Odevall §11/2022
Jens Odevall

Begagnade av allmän plats

KC
Magdalena Widell

2022.650

Nya Conditoriet - Ansökan tillstyrks gällande
uteservering på Storgatan samt Köpmangatan
2022-04-22-2022-05-24 samt 2022-10-03-2022-1004.
Området som får ianspråktas för uteservering är
högst 3,6 m från husliv och högst 9,2 m på
Storgatan samt 2 m från husliv och 11 m på
Köpmangatan utmed den del av fastigheten som
disponeras av verksamheten.

2022-04-22
KS 2022/6-002

Jens Odevall §10/2022

Jens Odevall
Begagnade av allmän plats

KC
Magdalena Widell

2022.651

Ebbas- Ansökan tillstyrks 2022-05-14-2022-05-25
Jens Odevall §
uteservering 3,0 m x 20,0 m utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten.
Parkeringsplatser i direkt anslutning till serveringen
får nyttjas till gångbana för att säkerställa att fri
passage kan bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt
fasta, avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2022-05-26-2022-08-28 området
som får ianspråktas för uteservering är högst 5,0 m
från husliv och högst 20,0 m utmed den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten.

2022-04-22
KS 2022/6-002

Jens Odevall
Begagnade av allmän plats

KC
Jens Odevall

2022.652

2022-04-22

Pressbyrån- Ansökan tillstyrks för varuexponering
och en gatupratare inom högst 70 cm och maximalt
5,0 meter utmed den lokal som verksamheten
bedrivs i för år 2022 i enlighet med trafiknämndens
beslut 2018-04-03 § 101.

Jens Odevall §7/2022

Jens Odevall
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Ansvarig
KS 2022/6-002

Begagnade av allmän plats

KC
Jens Odevall

2022.653

Kolgrillen-Ansökan tillstyrks gällande uteservering på Jens Odevall §4/2022
Storgatan 22 2022-05-01-2022-05-25, 2022-09-012022-09-27, 2022-10-03-2022-10-31 samt 2023-0301-2023-05-31
Området som får ianspråktas för uteservering är
högst 4,0 m från husliv och högst 5,0 m utmed den
del av fastigheten som disponeras av verksamheten.
Ansökan tillstyrks gällande uteservering på
Storgatan 22 2022-05-26 -2022-08-31 samt 2022-09
-28-2022-10-02
Området som får ianspråktas för uteservering är
högst 5,0 m från husliv och högst 5,0 m utmed den
del av fastigheten som disponeras av verksamheten.

2022-04-22
KS 2022/6-002

Jens Odevall
Begagnade av allmän plats

KC
Magdalena Widell

2022.654

Meza- Ansökan tillstyrks 2022-04-21--2022-05-25
Jens Odevall §3/2022
samt 2022-09-01-2022-09-27, 2022-10-03-2022-1031
uteservering 4,0 m * 15,0 m utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten.
Parkeringsplatser i direkt anslutning till serveringen
får nyttjas till gångbana för att säkerställa att fri
passage kan bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt
fasta, avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2022-05-26²2022-08-31 samt
2022-09-28--2022-10-02.
Området som får ianspråktas är i 5,0 m x 15,0 m
utanför den del av fastigheten som disponeras av
verksamheten

2022-04-21
KS 2022/6-002

Jens Odevall
Begagnade av allmän plats

KC
Magdalena Widell
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Utskriven av: Jonatan Wassberg

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2022.456

I

2022-03-22

Kallelse till föreningsstämma med
Coompanion Kalmar län
Tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 16.00
Plats: Mötet kommer att genomföras digitalt via
tjänsten ZOOM
Kallelse skickad till KSO
Coompanion Kalmar län
KS meddelande

2022.473

I

2022-03-24

2022.478

Magdalena Widell

KALLELSE

Protokoll från Kalmarsunds överförmyndarnämnd Magdalena Widell
17 mars 2022
Kalmarsunds överförmyndarnämnd

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Överklagan P-avgifter Böda Hamn

Jonatan Wassberg

2022-03-24

Böda Utveckling Intresseförening

KS 2020/209-514

KS meddelande

ÖVERKLAGANDE

Upphandling av parkeringsbevakning
2022.522

I

Torsås Gemensamt räddningstjänstförbund kommunfullmäktige 2022-03-14 § 15

2022-03-28

Torsås kommun

KS 2022/36-001

KS meddelande

Jonatan Wassberg

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förbundsbildning Räddningstjänst
2022.528

I

2022-03-30

2022.551

Tack-brev från hovet efter samtala med
Magdalena Widell
kommunstyrelseordförandena i Sveriges samtliga
290 kommuner. Syftet var att få bättre kunskap
om läget i landet med anledning av covid 19pandemin.
Hovet

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Plankarta 220311 uppd.pdf

Jonatan Wassberg
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Ärendemening
2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande
Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet

2022.552

I

Planbeskrivning 220314.pdf

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.553

I

Plankarta granskning- Upphävande.pdf

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.554

I

Beslut MBN 2022-03-23
STUGAN 1 Ändring av detaljplan för Stugan 1
m.fl. SJÖSTUGEOMRÅDET

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.555

I

Tjänsteskrivelse ändring av detaljplan uppd.docx Jonatan Wassberg

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande
Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet

2022.556

I

Beslut MBN 2021-09-23
STUGAN 1 Ändring av detaljplan

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.557

I

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Upphävande.pdf

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.558

I

Beslut MBN AU 2022-03-09
STUGAN 1 Ändring av detaljplan för Stugan 1
m.fl. SJÖSTUGEOMRÅDET, granskning

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.559

I

Tjänsteskrivelse Detaljplan.docx

Jonatan Wassberg
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Ärendemening
2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande
Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet

2022.560

I

Samrådsredogörelse 220311.pdf

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.561

I

Samrådsredogörelse SjöstugeområdetUpphävande.pdf

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.563

I

Gallring av handlingar, Miljö- och
byggnadsnämnden, tj-skrivelse

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2022/45-004

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Gallring vid skanning av handlingar
2022.564

I

Riksarkivet
Jonatan Wassberg
vagledning_gallring_pappershandlingar_2021-0421

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2022/45-004

KS meddelande
Gallring vid skanning av handlingar

2022.565

I

Digitalisera bygg- och plan-processer_SKR

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2022/45-004

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Gallring vid skanning av handlingar
2022.566

I

Gallring av handlingar Riksarkivet RAFS_RA-FS
2021-1

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2022/45-004

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Gallring vid skanning av handlingar
2022.567

I

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning
för Borgholms kommun - antagen av
kommunfullmäktige 2021-02-15 8

2022-03-29

Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2022/45-004

KS meddelande

Jonatan Wassberg

Gallring vid skanning av handlingar
2022.568

2022-03-29

I

Beslut MBN AU 2022-03-09
BN 2022/ 324 Gallring vid skanning av
handlingar, miljö- och byggnadsnämnden

Jonatan Wassberg

Miljö- och byggnadsnämnden
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Ärendemening
KS 2022/45-004

KS meddelande
Gallring vid skanning av handlingar

2022.569

I

2022-03-31

2022.574

2022-03-29 Årsredovisning 2021 - signerad

Jonatan Wassberg

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

I

KS meddelande

ÅRSREDOVISNING

Skrivelse med kommentarer till
mötesanteckningarna från medborgardialogen
Djupvik, Sandvik med fler

Magdalena Widell

2022-04-04

Magnus Hedenfalk/ Elisabeth Zander

KS 2021/30-019

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Digital mötesplattform för förbättring av
Borgholms kommun, östra sidan
2022.580

I

Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län Fördelning av fasta valkretsmandet i Region
Kalmar län

2022-04-06

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2021/113-111

KS meddelande

Jonatan Wassberg

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allmänna val 2022
2022.622

I

Underrättelse om överlåtelse av
fastigheten/tomträtten Borgholm 11:64 och
ändring av ägandeuppgifter i fastighetsregistret

2022-04-13

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning

KS 2017/211-253

KS meddelande

Jonatan Wassberg

UNDERRÄTTELSE

Önskemål om inköp av mark inom Sjöstugans
samfällighet
2022.623

I

2022-04-14

2022.628

E-post till KSO om Viktoriadagen och planeringen Magdalena Widell
av firandet
Stephan Rimér

U

KS meddelande

SKRIVELSE

Påkallande av skiljeförfarande

Magdalena Widell

KS meddelande

SKRIVELSE

2022-04-14
KS 2021/54-107

Minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB
2022.644

I

2022-04-21

2022.665

Årsmöteshandlingar från årsmötet 2022-03-30

Magdalena Widell

Brottsofferjouren i södra Kalmar län

I

KS meddelande

ÅRSREDOVISNING

Frågor kring ersättningsskyldighet vid en
vattenskada beroende på vattnets aggressivitet.
Kopia till BEAB

Magdalena Widell

2022-04-25

Fredrik Fredriksson

KS 2022/65-348

KS meddelande

SKRIVELSE
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Ärendemening
Sandviks vattenverk
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 74

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-05-03

74

43

Dnr 2022/108 107 KS

Fastställa direktiv till ombuden på Borgholm Energi Elnät AB:s årstämma 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att instruerar kommunens valda ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 2022


fastställa resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för 2021.



fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i enlighet med fastställd balansräkning 2021.



ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med
revisionens förslag.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi har årsstämma 2022-05-18 där resultat- och balansräkning samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen samt styrelsens förslag till
vinstdisposition i enlighet med fastställd balansräkning ska fastställas och ansvarighet för styrelseledamöter och verkställande direktör ska avgöras.
Revisorerna för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB har valt att
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 69 beslutade att ge kommunstyrelsen i uppgift
att fastställa instruktion till kommunens ombud på Borgholm Energi Elnät AB:s årstämma 2022.
Beslut skickas till
Kommunens valda ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

