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§ 219 Dnr 2021/188 252 KS 
 
Information: Köp av fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets Hus i Borgholm och kommunen har under en tid haft dialog hur 
vi tillsammans ska säkra verksamheten som föreningen driver då föreningen inte 
har kraft att själva sköta fastigheterna på ett bra sätt. Därför kommer kommunfull-
mäktige föreslås att kommunen övertar fastigheterna för en köpeskilling om 1 000 
000 kronor samtidigt som föreningen tecknar ett 30-årigt hyresavtal med kommu-
nen avseende del av fastigheten Törnrosen 2 som garanterar dem rätten att utan 
ersättning nyttja lokalerna för bio, opera, teater och musikföreställningar. 

Förutom föreningen Folkets Hus i Borgholm ges utrymme att nyttja Törnrosen 2 för 
i huvudsak föreningsverksamhet och därigenom skapa ett föreningarnas hus i cen-
trala Borgholm. Dialog har under senare år hållits med SPF och PRO om fasta lo-
kaler för deras socialt viktiga verksamhet, vilket de i dagsläget delvis saknar. Des-
sa kan med fördel inhysas i denna fastighet. 

Övriga fastigheter kan kommunen över tid utveckla och detaljplanen medger för 
fastigheten Törnrosen 8 byggrätt för cirka 6-8 lägenheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-29. 

Utkast köpeavtal. 

Villkorsbilaga. 

Kartbilaga. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om ärendet. Ärendet planeras lyftas nästa sammanträde 
för beslut. 

______________
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§ 220 Dnr 2021/177 167 KS 
 
Remiss om beredskapszoner och planeringszon kring Oskarshamns 
kärnkraftverk 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  tillstyrka förslaget till beredskapszoner och planeringszon runt Oskarshamns 

kärnkraftverk. 

Ärendebeskrivning 
Ny EU-lagstiftning kräver likriktning av beredskapszoner inklusive krav som ställs i 
dessa zoner i unionen. För att anpassa nuvarande beredskapszoner runt Oskars-
hamns kärnkraftverk har ett förslag anpassat till EU-lagstiftningen utarbetats av 
länsstyrelsen i Kalmar län i samverkan med övriga länsstyrelser som har ett kärn-
kraftverk i länet. Borgholms kommun har liksom övriga berörda kommuner haft 
möjligheter att lämna synpunkter, men nu kommer förslaget på en formell remiss.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-15. 

Remiss Information om beredskapszoner och planeringszon kring Oskarshamns 
kärnkraftverk med underlag, länsstyrelsen i Kalmar län, 2021-10-12. 

Karlbilaga, Oskarshamn yttre beredskapszon, 2021-10-12. 

Karlbilaga, Oskarshamn planeringszon, 2021-10-12. 

Karlbilaga, Oskarshamn inre beredskapszon, 2021-10-12. 

Bedömning 
Borgholms kommun har deltagit i arbetet med att ta fram förslaget till beredskaps-
zoner och vilken beredskapsplanering som ska gälla i respektive zoner. Såväl 
gränserna för de olika zonerna som den planering som gäller i de olika zonerna är 
väl avvägd mot tänkbara scenarier vid en eventuell olycka. Borgholms kommun har 
därför inget att tillägga till nu liggande förslag till beredskapszoner och planering för 
dessa. 

Konsekvensanalys 
De nya beredskapszonerna innebär ökade krav på planering för utrymning med me-
ra vid en eventuell olycka jämfört med nu gällande regler. Kraven landar till en inte 
försumbar del på kommunen. Alla kommuner har krav på sig att kunna hantera olika 
krisscenarier, och de krav som ställs på kommunen är i nivå med vad som krävs vid 
andra former av kriser som till exempel skulle kräva utrymning. 
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Dagens sammanträde 
Utvecklingsstrategen redogör för ärendet.  

Beslut skickas till 
Säkerhetskyddschefen 
______________
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§ 221 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Kopietaxa 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta nedan föreslagen kopietaxa för 2022. 

att  kopietaxan börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kapitlet 5 § har kommuner rätt att ta avgifter för 
tjänster och nyttighet som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller 
annan författning. 

Hur allmänna handlingar hanteras påverkar möjligheten till insyn i kommunens 
verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av de allmänna 
handlingar som är offentliga. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt 
demokratiska samhälle. Det är viktigt att Borgholms kommun hanterar handlingar-
na på ett konsekvent sätt: registrerar, diarieför, sorterar, gallrar, förvarar och arki-
verar. 

Varje år tar Borgholms kommun beslut om taxor, här ingår kopietaxan. För att göra 
det lätt både för kund, medborgare samt personal har en arbetsgrupp arbetat fram 
ett förslag avseende kopietaxa för hela Borgholms kommun. Arbetsgruppen har 
bestått av; administrativa chefen för socialförvaltningen, administrativa chefen för 
utbildningsförvaltningen, bibliotekschefen samt administrativa chefen för kommun-
ledningsförvaltningen. 

Kommunsfullmäktige antog en taxa för de som täcks i förslaget i och med budget 
2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Kopietaxa, 2021-10-28. 

Bedömning 
Förslaget anses göra kopieringstaxan mer enhetlig och mer förståelig för anställda 
och allmänheten. 

Taxan för kopiering ska vara satt efter ett självkostnadspris och därför anses vissa 
taxor spegla detta. 
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På grund av ökade styckkostnader för hantering av material som inte är digital, ex-
empelvis DVD-skivor och microfilm, innehåller förslaget höjningar för kopior från 
dessa medier. 

Förslaget betyder att taxan antagen av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 68 änd-
ras i de delar som ingår i den nya taxan.  

Konsekvensanalys 
Förslaget beräknas inte märkvärt påverka kommunens intäkter i samband med ut-
lämnande av kopior. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 222 Dnr 2021/81 041 KS 
 
PBL-taxa 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  anta PBL-taxa 2022 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommuner ska kunna få täck-
ning för sina kostnader för den verksamhet i enlighet med plan- och bygglagen 
(PBL) som kan finansieras via avgifter. Att upprätta en taxa är ett kommunalt 
an-svar. Vid behov bearbetas och kompletteras taxeunderlaget. Ärendet avser 
uppdaterad PBL-taxa (taxa rörande tjänster reglerade i plan- och bygglagen SFS 
2010:900) för 2022.  
Förändringar har gjorts av tabell 1 avseende tillbyggnad av bostadshus.  
Förändringen har gjorts då samma åtgärd var möjlig att tolka in på fler kolumner i 
tabellen.  

Även fasta priser har lagts till för åtgärder som tidigare baserades på procentuell  
uträkning av bygglovsavgift.  

Kart- och mätdelen i taxan har förenklats med fasta priser och timdebitering.  

Plandelen har fått förtydligande med redovisad handläggningskostnad: 1188 kr/tim. 
Samt en förbättrad hänvisning till tabell för objektsfaktor. (tabell 3 objektsfaktor). 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-07 § 252 föreslår kommunfullmäktige att an-
ta PBL-taxa 2022 enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-07 § 252. 

Förslag till PBL-taxa 2022, 2021-10-28.  

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-10-28. 

Bedömning 
Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 12 kapitel 8 § ger möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och 
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar el-
ler andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan 
dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-
niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande 
av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om 
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. 

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-02 222   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 12 kapitlet 9 § i samma lag ta ut en 
planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller om-
rådesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kapitlet 7 § (skylt eller ljusanordning eller an-
nan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av 
planen eller områdesbestämmelserna. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________

9



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-02 223   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 223 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Taxa för livsmedelskontroll 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll. 
 
att  anta den nya beräkningen av timtaxa till 1207 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Allmänt i Sverige gäller att all tillsyn ska finansieras med avgifter. Förordning 
2021:176 om avgifter i offentlig kontroll av livsmedel gäller från och med 1 april 
2021 och innebär att alla avgifter för livsmedelskontroll ska debiteras i efterhand. 
Detta ska gälla fullt ut från och med 2024, vilket innebär att det finns en över-
gångsperiod fram till dess. Kontrollmyndigheten kan själv bestämma med vilken 
takt införseln av efterhandsdebiteringen ska ske. Med tanke på att flera större för-
ändringar inom livsmedelskontrollen är att vänta inom samma tidsperiod kan det 
vara en bra idé att införa efterhandsdebitering fullt ut från och med 2022-01-01. 
Näringslivet i Borgholms kommun har länge efterfrågat en efterhandsdebitering, 
vilket också talar för att införa detta snarast möjligt. 

Kontrollförordningen (EU) 2017/625 och Livsmedelslagen (2006:804) har infört en 
del nya begrepp som inte fanns tidigare och av den anledningen är en uppdatering 
av taxebestämmelserna nödvändig för att nämnden ska kunna ta betalt fullt ut för 
kontrollen. Detta gäller oavsett om nämnden beslutar att införa efterhandsdebite-
ring 2022 eller inte. 

Revidering av timtaxan är motiverat eftersom den senaste beräkningen gjordes 
2015 och sedan dess har förvaltningen omorganiserats till fler mindre enheter. Bå-
de miljöenhet och administrativa enheten har fysiskt flyttats från övriga enheter, 
med egna lokalkostnader och längre avstånd till gemensam service som konse-
kvens. Arbetssätt och rutiner har också förändrats under denna period. En ny mo-
dell har presenterats från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som är lättare 
att följa än den tidigare modellen. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 253 förslår kommunfullmäktige att anta 
de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll samt den nya beräkningen av 
timtaxa till 1207 kronor. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 253. 

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-10-28. 

10



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-02 223   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Förslag på Taxebestämmelser för livsmedelskontroll 2022, 2021-10-28. 

Excelfil visande timavgift för Livsmedelskontroll 2022, 2021-10-28. 

Bedömning 
Timtaxan är beräknad med utgångspunkt av SKR:s modell för beräkning av timtaxa 
för livsmedelskontroll publicerad i september 2021 på deras hemsida. Beräkningen 
av timtaxan är utförd med de siffror som är aktuella för 2021, och korrigerad för 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 2021.  

Vid beräkningen av timtaxan har det antagits att täckningsgraden för en tjänst som 
miljöinspektör inom livsmedelsområdet är 80 %. Det vill säga 20 % av tjänsten är 
skattefinansierat. Därför är denna andel borttagen vid beräkningen av kostnaderna. 
När det gäller sommarvikarier och administrativ personal har detta inte räknats 
bort, där är täckningen 100 %. 

Beräkningen av kontrolltid är uppskattade siffror baseras på antalet planerade kon-
troller och registreringar de senaste åren och aktuell bemanning. Miljöenheten har 
två miljöinspektörer som båda arbetar 80 % inom livsmedelkontroll (inklusive 
dricksvatten) och under 2021 har två sommarvikarier varit anställda i 1,5 månader.    

I nuvarande beräkning hamnar timtaxan på 1207 kronor efter uppräkning av PKV 
(1179 kronor före justering), vilket motsvarar en höjning med 9 % av nuvarande 
taxa på 1081 kronor. Genomsnittet för livsmedelstaxan i hela riket var 1159 kronor 
år 2020 enligt Livsmedelsverkets myndighetsrapportering. Då var timavgiften i 
Borgholms kommun på 1053, alltså drygt 100 kronor under genomsnittet. Med 
bakgrund av detta anser miljöenheten att en ökning med 98 kronor är rimlig.      

Jämförelse av olika timtaxor i regionen (siffror från Miljösamverkan syd-ost). 

Konsekvensanalys 
Den nya kontrollförordningen innebär att de gällande taxebestämmelserna inte ger 
nämnden rätt att ta betalt för ”annan offentlig verksamhet”. Detta påverkar nämn-
dens möjlighet att täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen. Före utgången av 
2023 måste efterhandsdebitering vara införd, annars kan nämnden inte debitera för 
kontrolltid.  

Om inte timtaxan justeras så riskeras ett underskott och att skattemedel felaktigt an-
vänds till livsmedelskontrollen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för antagande 
______________
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§ 224 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per timme. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att använ-
das för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fas-
ta löner och priser. 

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det 
är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sek-
torns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och 
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av 
timtaxa rekommenderar SKR att PKV för innevarande år används för att beräkna 
nästkommande års timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje 
år och det är denna indextabell som utgör underlag för höjningen. 

Enligt redovisad tabell i september/oktober 2021 anges ett prisindex om 2,4 % för 
2021. Förslag till timtaxa för år 2022 redovisat ovan innebär alltså en höjning om 
2,4 % utifrån 2021 års timtaxa på 965 kronor för miljötillsyn. 

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken bygger på timavgift som är be-
räknad enligt SKR:s modell (SKR).  

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254 föreslår kommunfullmäktige anta 
Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal verksamhet 
(PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Tim-
taxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per timme. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254. 
Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-10-28. 
SKR:s prisindex kommunalverksamhet för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
2021-10-28. 
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Bedömning 
Med den presenterade justeringen hamnar timtaxan på 988 kronor efter uppräk-
ning med PKV från 965 kronor som är 2021 års timtaxa.  

Miljösamverkan Sydost har gjort en sammanställning över olika timtaxor i Kalmar 
län samt på Gotland.  

Kommun Avgift miljö 2020, 
kronor per timme 

Avgift miljö 2021, 
kronor per timme 

Kalmar 951 971 
Mönsterås 890 925 
Nybro   980 
Gotland   1020 
Torsås   940 
Högsby 880 900 
Vimmerby/Hultsfred                  781 

Västervik   981 
Borgholm 940 965 
Oskarshamn 946 1078 
Emmaboda 935  995  
Mörbylånga   975  

Sammanställningen visar att sju kommuner i länet har högre avgift och fyra 
kommuner har en lägre timavgift än Borgholm. Förutsatt att övriga kommuner 
tillämpar samma index för taxehöjning betyder det att Borgholms kommun ligger 
i den undre halvan i länet gällande timtaxenivå. 

Konsekvensanalys 
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara 
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så 
sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor. Fördelarna med att an-
vända indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär dels en mins-
kad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de 
kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. Om nämnden beslutar 
att anta den föreslagna höjningen innebär det att timtaxan fortsätter höjas genom en 
kontinuerlig anpassning till kostnadsutvecklingen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för antagande 
______________
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§ 225 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Taxa Borgholms slott 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  justera Borgholms slotts taxa 2022 genom att 

 sätta entrépriset för barn mellan 5-11 år till 60 kronor under perioden juni-au-
gusti med start 2022; 

 sätta priset för barnvisning till 400 kronor + entréavgift; 

 sätta priset för vuxenvisning till 600 kronor + entréavgift; 

 sätta priset för kvälls/helgvisning till 800 kronor + entréavgift. 

Ärendebeskrivning 
Barnens slott är en viktig programpunkt för verksamheten på Borgholms Slott. Pro-
grampunkten är ett uppskattat inslag för våra besökande barnfamiljer. 

Barnens slott, i sin nuvarande form, har bedrivits under cirka 20 år och delar av nu-
varande inventarier och installationer är i stort behov av förnyelse. Som ett led i 
detta arbete ses helheten över inom verksamheten Barnens slott inför säsongen 
2022. En del aktiviteter plockas bort och nya kommer till.  

En central del som är i behov att förändras är själva avgiften som barn erlagt för att 
delta verksamheten Barnens slott. Även om barnen haft fri entré till slottet har de-
ras medverkan i olika aktiviteter inom Barnens slott varit avgiftsbelagd. Avgifterna 
har varit olika beroende på vilka aktiviteter barnen avsett delta i.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02. 

Bedömning 
Slottsverksamheten är idag kontantfri och verksamheten önskar förändra tidigare 
betalsystem inom Barnens slott till att innefatta en entréavgift för barn mellan 5-11 
år, detta skulle ersätta tidigare betalsystem. Detta för att få en fungerande betal-
lösning inom befintligt betalsystem som blir mer kostnadseffektiv och driftsäker för 
verksamheten.  

Om vi jämför likartade besöksmål med inriktning mot barnfamiljer, som Astrid Lind-
grens värld och Kalmar Slott, har de redan idag en entréavgift för barn som samti-
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digt ger barnen tillträde till merparten av de aktiviteter som riktar sig till målgruppen 
inom deras anläggningar. 

En justering av nuvarande priser för olika kategorier visningar på slottet är i behov 
av att justeras då nuvarande prisbild inte täcker de faktiska kostnaderna för en gui-
de i samband med en visning. Målsättningen för verksamheten är att visningsavgif-
ten skall täcka kostnaden för guiden. 

Konsekvensanalys 
Ändringar enligt förslagen ovan förändrar inte redan tagen budget för 2022. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Slottschefen 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 226 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Återvinning- och avfallstaxa 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta återvinnings- och avfallstaxa 2022 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi har skickat över ett förslag på återvinnings- och avfallstaxa för 
2022 till kommunen för beredning och beslut. 

Avfallstaxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra 
styrmedel för att nå uppsatta mål. 

Borgholm Energis styrelse 2021-10-20 § 71 beslutade att överlämna förslaget till 
taxa för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Borgholm Energi 2021-10-20 § 71. 
Förslag till Återvinning- och avfallstaxa 2022, 2021-10-28. 
Promemoria till förslag till Återvinnings- och avfallstaxa 2022, 2021-10-28. 
Förtydliganden om kundpåverkan av förslag till Återvinnings- och avfallstaxa 2022, 
2021-10-28. 
Bedömning  
Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader 2022, i 
enlighet med verksamhetens driftbudget. Avfallstaxan 2022 beräknas ge en totalin-
täkt på cirka 26 620 000 kronor exklusive moms, vilket är en intäktsökning med 1,8 
% (cirka 470 000 kronor exklusive moms) jämfört med beslutad budget 2021. Av-
gifterna för tjänsterna i avfallstaxan ökas dock med mer än 1,8 %. Det finns två an-
ledningar till detta: 

 Att utnyttjandegraden av tilläggstjänsterna för mat- och restavfall har mins-
kat. Exempel på sådan tjänst är extra tömning på kärl och container. 

Mängden mat- och restavfall som slängs i sopkärl och container har mins-
kat.  

 Att utnyttjandegraden av tilläggstjänster minskar beror troligen till stor del 
på att mängden avfall som slängs minskat, då behövs inte lika många töm-
ningar. Ytterligare en orsak är nog att Borgholm Energi under två års tid 
gått ut med mer riktad information till kunderna om att se över sina abon-
nemang och antalet extratömningar i en del att minska mängden transpor-
ter. Att minska transporter är ett mål i Borgholms kommuns avfallsplan.  
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Den minskade mängden mat- och restavfall som slängs i Borgholms kom-
mun bidrar till att Sveriges, EU:s och FN:s miljömål samt att mål i Borg-
holms kommuns avfallsplan uppfylls. 

Avgifts- och övriga förändringar på de olika tjänsterna beskrivs i promemoria till 
förslag ”Borgholms kommuns Avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar”.  

Den 2020-08-01 trädde ett antal ändringar i 15 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808) 
och en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. En av ändringarna är att defini-
tionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommuna-
la ansvaret enligt 15 kapitlet 20 § revideras. Därför har begreppet hushållsavfall 
bytts ut i avfallstaxan. 

Den 2020-12-23 beslutade Regeringen att producentansvaret för returpapper (tid-
ningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävs den 2021-12-30. Returpap-
per är därefter ett avfall under kommunalt ansvar, vilket innebär att kommunerna 
från och med den 2022-01-01 har ansvar för insamling och behandling av retur-
papper, och även för kostnaderna förknippade med detta. Därför har avgifter för-
knippade med returpapper tagits fram.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi 
Avfall- och återvinningschef, Borgholm Energi 
______________
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§ 227 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Vatten- och avloppstaxa 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att anta förslag till vatten- och avloppstaxa 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska anta en taxa för kommunens/Borgholm Energis vatten och 
avloppstjänster 2022. Borgholm Energi har tagit fram ett förslag om att läm-
nas vatten- och avloppstaxan oförändrad jämfört med gällande vatten- och 
avloppstaxa. 

Borgholm Energi 2021-10-20 § 74 beslutade att godkänna förslaget och 
översända det till kommunfullmäktige i Borgholms kommun för antagande. 

Beslutsunderlag 
Borgholm Energi 2021-10-20 § 74. 
Förslag till Vatten- och avloppstaxa 2022. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för antagande 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi 

______________

18



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-02 228   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 228 Dnr 2020/162 311 KS 
 
Begäran om stoppljus på Storgatan korsningen Ängsgatan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafikutskott beslutar 
att avslå ansökan om stoppljus från Ängsgatan/Östra Järnvägsgatan ut mot 

Storgatan. 

Ärendebeskrivning 
Personalen på brandstationen i Borgholm upplever stora problem med att ta sig ut 
på Storgatan från Ängsgatan vid uttryckning sommartid. För att underlätta vill man 
sätta upp stoppljus som aktiveras från brandstationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Skrivelse, 2020-09-16. 

Bedömning 
Problematiken med framkomlighet skulle vid installation av stoppljus försvåra för 
räddningsfordon som kommer från Tullgatan och kör mot väg 136 via Storgatan 
och som sannolikt kallas ut samtidigt. Dessutom bedömer vi att utökad framkom-
lighet i samband med installation av stoppljus som begränsad då köer i båda rikt-
ningar snabbt uppstår. 

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
______________

19



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-02 229   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 229 Dnr 2021/87 561 KS 
 
Anhållan om avgiftsbefrielse - hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen 
att  avgiftsbefria hamnavgifter, sjöbodshyror och arrenden år 2021 för yrkesfiskare 

i Borgholms kommun.   

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har varit avgiftsfritt för Ölandska yrkesfiskare. Förutsättningarna har in-
te ändrats under 2021. 

2021-03-37inkom en skrivelse från Böda Byxelkroks fiskareförening och Böda 
hamns truck- och isförening med en anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, 
sjöbodhyror och arrenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Skrivelse, 2021-03-31. 

Bedömning 
Behovet av ekonomiska lättnader för kommunens yrkesfiskare är stort. Beslut om 
att avgiftsfria yrkesfiskare för hamnavgifter, arrenden och sjöbodsavgifter år 2021 
skulle underlätta för yrkesfiskare efter pandemin 

Konsekvensanalys 
Beslutet är beräknat kosta kommunen cirka 30 000 kronor och påverka cirka 10 ak-
törer. Beräkningarna är gjorda efter 2019 års fakturering.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 230 Dnr 2021/186 286 KS 
 
Investeringar i området Sjöstugeviken 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  ombudgetera medel i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i 

yttre hamnen till ombyggnad av parkering vid Sjöstugans badplats i Borg-
holm. 

att  ombudgetera medel i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i 
yttre hamnen till nybyggnad av allmän toalett i anslutning till Sjöstugans bad-
plats i Borgholm. 

att  ombudgetera medel i investeringsbudget 2022 från renoveringen av kajen i 
yttre hamnen till iordningställande av lekplats, boulebanor och grillplats i Me-
jeriviken badplats i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 173 identifierade ett behov av att byta den så kal-
lade Simskolebryggan och avsatte 3 100 000 kronor för att ersätta den med en 
permanent brygga. Nybyggnation av Simskolebryggan har påbörjats och kommer 
att pågå fram till försommaren 2022.  

För att komplettera satsningen på Simskolebryggan har kommunledningsförvalt-
ningen identifierat flera möjliga investeringsmöjligheter som inte är budgeterade för 
2022. Dessa berör de offentliga toaletterna i området, parkeringsplatsen samt av-
saknaden av aktivitetsytor. 

Förslaget har tagits fram med hänsyn till de potentiella stordriftsfördelar som kan 
uppstå om kompletterande satsningar påbörjas innan nybyggnationen av Simsko-
lebryggan är färdigställd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Bedömning 
Projekt i anslutning till vatten effektiviseras genom att ha ett sidoprojekt att jobba 
med parallellt. Under vissa perioder kan väder och vind påverka arbetet så att man 
tillfälligt tvingas bryta jobbet. Vid andra tillfällen och moment i arbetet är personal 
helt enkelt i vägen för varandra då utrymmet är väldigt begränsat. Vid dessa tillfäl-
len är det både praktiskt, men framförallt ekonomiskt effektivt att snabbt kunna flyt-
ta över personal och maskiner på sidoprojektet och därmed slippa kostsamma stil-
lestånd. 
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De insatser som föreslås görs så av två skäl. Dels det ovan angivna stordriftsförde-
lar och dels för att bli färdig i området kring den populära badplatsen.  

Insatser: 

Parkeringarna vid Sjöstugeviken är mycket välbesökta under sommarmånaderna. 
Kommunledningsförvaltningen har dock identifierat ett behov av att strukturera upp 
parkeringen för att optimalt nyttja ytorna och öka antalet parkeringsplatser. Investe-
ringen bedöms kunna öka antalet parkeringsplatser och möjliggöra en cykelpar-
king. 

Kommunen har under 2021 haft parkeringsavgift på parkeringen i Sjöstugeviken. 
Bruttointäkten från parkeringen prognostiseras till cirka 520 000 kronor 2021. För-
slaget bedöms öka intäkterna för kommunen efter en ombyggnation av parkerings-
platsen. 

Toaletten är undermålig och behöver bytas ut. När ny toalett placeras ut planeras 
den ställas på samma plats som den nuvarande. 

För att göra området mer attraktivt föreslås anläggning av boulebanor och grillplats 
och en lekplats i Mejeriviken. Placering av dessa bestäms senare. 

Bygglov för samtliga åtgärder finns sedan tidigare. 

Kostnaden för åtgärderna beräknas vara som följer: 

 200 000 kronor för ombyggnad av parkering vid Sjöstugans badplats i 
Borgholm. 

 500 000 kronor för nybyggnad av allmän toalett i anslutning till Sjöstugans 
badplats i Borgholm. 

 150 000 kronor för iordningställande av lekplats, boulebanor och grillplats i 
anslutning till Sjöstugans badplats i Borgholm. 

Bedömning är att kommunen med dessa insatser avsevärt lyfter standarden och in-
trycket på badplatsen i sin helhet. 

I samband med dessa behov och möjliga stordriftsfördelar anses det också lämp-
ligt att dröja med investeringar för renovering av yttre hamnen under pågående de-
taljplaneprocess. Investeringarna i Sjöstugeviken föreslås därför finansieras med 
att flytta anslag för yttre hamnen 2022 till projektet. 

Kostnaden täcks av det utrymme som finns i budget för renovering av yttre ham-
nen. 

Konsekvensanalys 
Eftersom det anses olämpligt att renovera yttre hamnen enligt plan under detaljpla-
neprocessen skulle inte flytten av anslag i sig försena projektet. Beslutet betyder 
dock att finanseringen av renovering av yttre hamnen behöver ingå i budgetproces-
sen för 2023 och 2024. 
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Utan åtgärd kvarstår problemet med ostrukturerad parkering samt att toaletten fort-
satt är undermålig och ger ett dåligt intryck. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________
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§ 231 Dnr 2021/178 KS 
 
Riktlinje distansarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  anta riktlinje för distansarbete enligt förslag. 

att  riktlinjen gäller först när kommunen har fastställt rutiner för distansarbete. 

att  upphäva riktlinje för distansarbete antagen av kommunstyrelsen 2008-01-15 
§ 5. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har i dagsläget riktlinjer som möjliggör arbete på distans. Des-
sa antogs av kommunstyrelsen 2008-01-15 § 5. Den senaste tiden har visat på 
behovet att förnya nuvarande riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-22. 

Förslag på riktlinje för distansarbete, 2021-10-13. 

Bedömning 
Av förslaget till riktlinje för distansarbete på distans framgår kommunens syfte med 
att möjliggöra distansarbete. Till skillnad från kommunens tidigare antagna riktlinje 
har förslaget ett större fokus på framtidens arbetsmiljö och är därför anpassad för 
en mer flexibel arbetsplats. Förslaget specificerar inte fullt ut i vilken omfattning di-
stansarbete tillåts eller vilka krav som ställs på arbetsgivaren eller den anställda. 
Riktlinjen är utformad så för att ge berörda chefer och anställda möjligheten att an-
passa distansarbetet efter varje enskild anställds och arbetsplats förutsättningar 
och behov. 

Till fördelarna för arbetsgivaren hör bland annat att kunna rekrytera och behålla 
kvalificerad arbetskraft och för individen påverkansmöjligheter till sin egen arbetssi-
tuation.  Forskningen visar att distansarbete ökar arbetstillfredsställelse och enga-
gemang, minskar stress samt bibehåller eller ökar produktion på grund av större 
möjlighet till koncentration, minskade störningsmoment, större handlingsutrym-
me/autonomi och bättre balans mellan arbete och fritid. 

Förslaget till riktlinje kräver att kommunen antar en rutin för distansarbete. Detta 
ska säkerställa arbetsgivarens och den anställdas arbetsmiljö och de rättigheter 
och skyldigheter som kommer med ingångna avtal och gällande lagstiftning. Ruti-
nen ska innehålla regler och/eller instruktioner för följande:  

1. Checklista inför distansarbete 
2. Dokumenthantering 
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3. Omfattning  
4. Tillgänglighet 
5. Distansarbetesavtalets relation till anställningsavtalet 
6. Utrustning på distansarbetsplatsen 
7. Arbetsutrymme och arbetsmiljö 
8. Personförsäkring 
9. Försäkring för utrustning 
10. Övriga regler vid distansarbete 
11. Sekretess- och skyddsåtgärder 
12. Utvärdering 
13. Skyddsrond vid hemarbete 

Konsekvensanalys 
Riktlinjerna förväntas förbättra arbetsmiljön för vissa anställda och göra kommunen 
till en mer attraktiv arbetsplats. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för antagande 
HR-chefen 
______________
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§ 232 Dnr 2021/137 006 KS 
 
Sammanträdesdatum och tider 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna följande sammanträdesdatum för 2022: 

 11 januari, 1 februari, 8 februari, 8 mars, 15 mars, 5 april, 12 april, 10 maj, 17 
maj, 7 juni, 14 juni, 9 augusti, 30 augusti, 6 september. 

 preliminärt 8 november, 15 november och 6 december. 

Ärendebeskrivning 
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. Kommunfull-
mäktige har beslutat att sammanträda på följande datum: 

17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 september 
och 17 oktober, och preliminärt 21 november, 12 december och 19 december. 

Kommunstyrelsen har beslutat att sammanträda på följande datum: 

25 januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 23 augusti, 20 september från 
klockan 09:00; och preliminärt 25 oktober, 29 november och 20 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Bedömning 
Följande datum är tisdagar som varken krockar med allmän helgdag eller kommun-
fullmäktigesammanträden.  

Kommunstyrelsens första sammanträde efter valet förväntas pågå större delen av 
dagen. 

Månad Kommunstyrelsen 
Januari 

 

 2022-01-11 
Februari 2022-02-01 
 2022-02-08 
Mars 2022-03-08 
 2022-03-15 
April 2022-04-05 
 2022-04-12 
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Maj 2022-05-10 
 2022-05-17 
Juni 2022-06-07 
 2022-06-14 
Juli 

 

  
Augusti 

 

 2022-08-09 
September 2022-08-30 
 2022-09-06 
Oktober - 
preliminärt - 
November 2022-11-08 
preliminärt 2022-11-15 
December 2022-12-06 
preliminärt 

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom 
______________
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§ 233 Dnr 2019/56 828 KS 
 
Inleda projektering av planerat underhåll för Runstens gymnastiksal 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  omgående inleda projektering för renovering av Runstens gymnastiksal som 

genomförs under 2022. 

att  ge kommunchefen uppdrag att återkomma med kostnadsförslag i samband 
med förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 19 beslutade att uppdra åt fastig-
hetschefen att vidta åtgärder för att Runstens gymnastiksal ska kunna användas 
igen. Fastighetschefen ska ta kontakt med det lokala näringslivet i Runsten, angå-
ende drift och underhåll av gymnastiksalen samt att överlämna till fastighetchefen 
att besluta om specifika åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens delegations-
ordning. 

Inför år 2022 så har fastighetsavdelningen fått totalt cirka 18 000 000 kronor i rein-
vesteringar beslutat av politiken.  

Inom denna ram jobbar fastighetsavdelningen med olika projekt där tillkommande 
projekt kan ersätta tidigare och vice versa.  

Gällande Runstens gymnastiksal har detta projekt legat att genomföra 2024 då fas-
tighetsavdelningen inväntat tydligare direktiv, vilket avdelningen nu fått. Därmed 
har avdelningen också valt att prioritera om inom befintlig ram, där detta projekt nu 
tidigareläggs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01. 

Bedömning 
Projektet Runsten gymnastiksal har efter utredning tidigarelagts. Budget tas från 
den beslutade investeringsramen reinvesteringar under år 2022. 

Beslut skickas till 
Fastighetsavdelningen 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
______________
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§ 234 Dnr 2020/94 252 KS 
 
Fastighetsförvarv Rödhaken 5 från Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  Borgholm kommun köper (Ölandsgymnasiet) fastigheten Rödhaken 5, från 

Borgholm Energi AB till en köpeskilling på 10 636 802 kronor 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85 000 m2 fastigheter, varav mer-
parten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en 
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hy-
resbostäder och kommersiella fastigheter 

Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin 
framgår bland annat att ”kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och 
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av 
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen”.  

I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska 
”bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01. 

Bedömning 
För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällande fastighetsstrategi före-
slås att Borgholms kommun köper fastigheten Rödhaken 5 från Borgholm Energi. 
Bokförda värden för fastigheten var vid ingående balans per 2021-11-04: 

Byggnad = 9 736 802 kronor 

Mark = 900 000 kronor 

På samma fastighet finns idag en byggnad som ägs och förvaltas av Borgholms 
kommun (se karta nedan). Byggnaden hyrs ut till Montessoriförskolan med en initi-
al avtalstid på 10 år. Det finns således stora fördelar med att Borgholm kommun tar 
ett helhetsansvar för fastigheten utifrån en förvaltningsaspekt men framförallt 
skattemässig aspekt. 
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Konsekvensanalys 
Idag hyr miljöenheten och administrativa enheten på kommunledningsförvaltningen 
delar av Ölandsgymnasiet för 454 500 kronor per år exklusive indexuppräkning, av 
Borgholm Energi (indirekt). I utbildningslokalerna bedrivs för närvarande komvuxut-
bildning samt uppdragsutbildningar, bland annat undersköterskeutbildning inom ra-
men för Äldreomsorgslyftet, cirka 50 elever för kommunens äldreomsorg. Förutsatt 
att kommunen äger fastigheten möjliggörs en sammanhållen och kostnadseffektiv 
satsning på såväl Komvux som uppdragsutbildningar för kommunens kärnverksam-
heter.  

Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 48 fastighetsstrategin som föreskriver att 
Borgholms kommun i första hand ska äga sina lokaler istället för att hyra dem. I lo-
kalen bedrivs kärnverksamhet vilket således faller naturligt att Borgholms kommun 
ska äga lokalen. 

Kommer inget beslut till stånd kring köp av fastigheten, kvarstår oklarheter kring 
ägarskap för hela fastigheten och de olika byggnader som finns. Detta då både 
Borgholms kommun och Borgholm Energi AB äger och förvaltar olika byggnader in-
om en och samma fastighet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Borgholm Energi AB 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Fastighetsavdelningen 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 235 Dnr 2021/192 00 KS 
 
Information: Projekt Rejekt 

Ärendebeskrivning 
Ekerum har tidigare meddelat intresse av att använda rejektvatten för bland annat 
bevattning. Av den anledningen har ett projekt där Borgholm Energi och kommu-
nen är en del för att undersöka lösningar för rejektvatten ska kunna användas för 
ändamålet.  

Beslutsunderlag 
Presentation Projekt Rejekt, 2021-11-01. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om projektet om rejektvatten till bevattning, dammar och 
ekomiljö på Ekerum. Kommunen har tidigare se på lösningar tillsammans med Eke-
rum. Kommunen har kommunicerat att man gärna är ett stöd för att möjliggöra en 
förstudie.  

______________
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