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§ 59 Dnr 2022/46 630 KS 
 
Styrgrupp Undervisningslokaler i Gärdslösa 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har valt att arbetsutskottet till-
sammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i pro-
jektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärds-
lösa. 

Syftet med styrgruppen är att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv sko-
la/förskola på kommunens östra sida samt minska risken för att kommunens föräld-
rar väljer att placera sina barn på skolor i andra kommuner. Detta innebär bland 
annat en översyn av de lokaler som idag används och kommer att användas av 
förskolan/förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet (inklusive årskurs 6) och fritids-
verksamheten. 

Styrgruppen sammanträder idag för tredje gången för att informeras om det på-
gående arbetet. 

Vid föregående sammanträde valde styrgruppen att kommunledningsförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen skulle sätta ihop en arbetsgrupp som kan arbeta vida-
re med att ta fram underlag till projektet. 

Dagens sammanträde 
Tekniska chefen redogör för arbetsgruppens sammansättning och arbete. Av redo-
görelsen framgår bland annat följande:  

 Utöver tekniska chefen ingår rektorn för Gärdslösa skola och rektor för försko-
lan, administrativa chefen på utbildningsförvaltningen och senior fastighetstrateg 
i arbetsgruppen för utbildningslokalerna i Gärdslösa. Denna arbetsgrupp kom-
mer att genomföra en workshop som ska belysa vilka behov, förutsättningar och 
hinder som finns för projektet. 

 Kommunledningsförvaltningen arbetar för att möjligöra ett markbyte som ska 
möjliggöra att nya utemiljöer kan göras i ordning intill befintligt skolområde. 
Mark- och exploateringsstrategerna (MEX) arbetar med att ta fram ett avtal med 
nuvarande fastighetsägare. Markbytet kräver en markförrättning som kan kom-
ma att ta tid. Eftersom markbytet föreslås för att möjliggöra för nya utemiljöer så 
kommer inte markförrättningen direkt påverka byggprojektet. 

 Kommunfullmäktige 2021-12-13  § 181 beslutade om att förvärva närliggande 
mark för att förbättra logistiken kring skolområdet. På fastigheten finns ett hus 
som kommer att rivas innan den kan exploateras. 
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 Arbetsgruppens arbete med att ta fram underlag för en ny förskolebyggnad har 
utgått från ett koncept från Skanska, som vidare kommer kallas Koncept A. Kon-
cept A är ett av Skanskas mindre konceptbyggnader för förskolebyggnader och 
anses av arbetsgruppen vara lämplig för projektets ändamål.  

 Arbetsgruppen är i dialog med Skanska för att göra en översyn av flödena på 
skolområdet, inklusive skolbyggnaden. 

 Arbetet framöver kommer framförallt ske i två faser. Fas 1 består av projekte-
ring, kalkyl, bygglovshandlingar, inritningar av koncept på fastigheten, utemiljöer 
och förslag på logistik. Förslag på att inleda fas 1 arbetas just nu fram av ar-
betsgruppen och kommer att presenteras kommunstyrelsen i mars. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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§ 60 Dnr 2019/25 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Checklista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 3 Uppföljnings- och avstämningsmö-
te 2019-2022; socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Dagens möte tar avstamp i pågående arbete med flyktingmottagning till följd av på-
gående krig i Ukraina. 

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsut-
skott med socialchefen framgår bland annat följande: 

Personal (HR-frågor) 

Rekrytering av semestervikarier samt sjuksköterskor till Åkerbohemmet pågår. Då 
det är få sökande växer oron i verksamheten, socialförvaltningen behöver all hjälp 
den kan få i att värva och rekrytera. Socialförvaltningen för en nära dialog med HR-
avdelningen för att hitta lösningar. 

Lägesrapportering av större projekt 
På arbetsmarknadsenheten samlar socialförvaltningen ihop arbetet med mottag-
ning av flyktingar och tillsammans med kommunledningen samordnas alla resur-
ser. Socialförvaltningen följer noga händelseutvecklingen och landets kommuner 
har fått förfrågan från Migrationsverket om att bistå med evakueringsboende och 
hjälp den första tiden. Kommunen arbetar med att de som behöver får den vård 
och tandvård de behöver. Kommunen ser att de flyktingarna är villiga att arbeta 
och hjälpa till i det samhälle som tagit emot dem.  

Den ökade smittspridningen av COVID-19 har påverkat verksamheterna genom 
hög sjukfrånvaro hos medarbetarna. Smittspårning och screening med hjälp av in-
köpta snabbtester har genomförts. Två äldreboende är isolerade på grund av be-
kräftad smitta. Information har delgivits till anhöriga och verksamheterna.  

Återbruket har startats upp genom att insamling på återvinningsstationerna har 
öppnats sedan december 2021. Butiken Återbruket invigdes och öppnade 2022-
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03-01. Öppnandet av Återbruket beräknas medföra att fler individer kan erbjudas 
bidragsanställningar i stället för att vara beroende av försörjningsstöd.  Kommunen 
tar emot allt som går att återanvända. Kommunen sorterar, fördelar och skickar vi-
dare det skänkta till de ideella organisationer som är intresserade och som hjälper 
medmänniskor lokalt- och internationellt. Resten restaureras när behov och möjlig-
het finns och säljs sedan. 

Korttidsboende för barn inom LSS har i slutet på februari separerats från korttids-
boende för vuxna. För tillfället är korttidsboendet för barn beläget i Kompassens ti-
digare lokaler på Ekbacka. Anledningen till den snabba förändringen var att verk-
samheten skulle kunna verkställa ett akut behov av bostad för två vuxna personer 
under en längre period. Nu behöver kommunen förbereda och ställa om för att 
kunna starta evakueringsboende för flyktingmottagning på Ekbacka.. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden för kännedom 
______________

6



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-15 61   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

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

Beslutsunderlag 
Checklista. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-105 § 205 Uppföljnings- och avstäm-
ningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Av den och av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrel-
ses presidium med verkställande direktör framgår bland annat följande: 

Ekonomisk uppföljning 

Budeteten hålls generellt i balans, med en avvikelse på redovisningsområde åter-
vinning och avfall på grund av kostnadsökningar på cirka 10 procent. 

Bolaget har varit utsatt för ett så kallad ”fishingen”-attack. Händelsen är polisan-
mäld. En genomlysning av bolagets utlandsbetalningar ska genomföras.  

Ökande kostnader för förbränning av avfall kommer ha en negativ resultatpåverkan 
för bolaget. 

Lägesrapportering av större projekt 
Verkställande direktören redogör för pågående projekt, där bland annat följande 
framgår: 

 Projektering för VA-ledning mellan Byxelkrok-Böda är uppstartat. Samord-
ning Trafikverket och kommunen/bolaget pågår. 

 Planarbetet i Stora Rör och Rälla fortgår. Bolaget samarbetar med Trafik-
verket och kommunen. 

 I Borgholm-Kårehamn-projektet pågår etapp 1a lokalt i Borgholm, etapp 1b 
är under upphandling. Etappen förväntas pågå i cirka tre månader beroen-
de på upphandlingar med mera. 

 Laddstolar i samband med privatboende har ett stort effektuttag, vilket kan 
komma att påverka bolagets abonnemangskostnader hos E:On.  

 Den ersättning för kostnader för elektricitet-kostnader på max 2000 kronor 
som staten står för tillsammas med de nya meddelande stöden från staten 
påverkar arbetsbelastningen för bolagets faktureringsenhet.  
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 Bolaget arbetar med en ny prismodell för fjärrvärme och en kampanj för att 
fler fastighetsägare ska välja fjärrvärme. 

Bolaget har tagit fram ett förlag till aktualiserad aktiebok för bolagsstyrelsen att 
fastställa. Förslagets har tagits fram i samarbete med kommunen och Lindahl ad-
vokatfirma. 

Konstituerande styrelsemöte för Borgholmshem har hållits. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi för kännedom 
______________
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§ 62  
 
Avstämning med avdelningscheferna: Ekonomiavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Avdelningscheferna har bjudits till arbetsutskottet för att presentera det löpande 
arbetet, förändringar och utmaningar i sina verksamheter.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen redogör för ekonomiavdelningens löpande arbete förändringar och 
utmaningar. Av redogörelsen framgår bland annat följande: 

Ekonomiavdelningen har haft ett av de mest utmanande åren på länge. Avdelningen 
har haft mycket frånvaro på grund av bland annat föräldraledighet och sjukfrånvaro 
till följd av pandemin. Avdelningen har trots detta lyckats klara av det löpande arbe-
tet, även om det varit slitande på personalen. 

Avdelningen arbetar nära med Borgholm Energis ekonomiavdelning och fler samar-
betasområden är möjliga. Detta är något avdelningen planerar arbeta vidare med. 

Avdelningen förbereder ytterligare samverkan med HR-avdelningen. Avdelningarna 
har tidigare arbetat parallellt i flera områden där möjligheten finns att samverka. 
Bland de områden där ett mer integrerat samarbete kan vara lämpligt finns må-
nadsuppföljning, samanställning av avdelningsuppföljning i kommunens internkon-
troll och måluppföljning, löneutbetalning och avdelningarnas arbete som stödfunk-
tion åt andra delar av kommunens verksamheter. 

Kalmar kommun vill inrätta en upphandlartjänst för köp av entreprenader som skulle 
delas mellan flera kommuner i länet. Alla tillfrågade kommuner har inte tagit ställning 
till förslaget. 

______________
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§ 63 Dnr 2019/91 291 KS 
 
Tilläggsbudget 2022 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan 
innevarande år 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  tilläggsbudgetera projekt 1001 (Åkerboskolan) i investeringsredovisningen 

med 9 797 000 kronor för år 2022. 

att  tilläggsbudgetera projekt 1002 (Åkerboskolan inventarier) i investeringsredo-
visningen 4 320 000 kronor för år 2022. 

att  tilläggsbudgetera projekt 1003 (Åkerboskolan konst) i investeringsredovis-
ningen 500 000 kronor för år 2022. 

att  minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 9 797 
000 kronor 2023. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbud-
get respektive plan för år 2023. Projektet påbörjades år 2021. För år 2022 har 
kommunen utgifter om cirka 64 617 000 kronor.  

För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för 
år 2022 krävs därför en justering av investeringsbudget 2023 med cirka 14 617 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

Bedömning 
Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som be-
slutades 2021-05-24. 

Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade in-
vesteringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång 
under år 2022 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.  

Under år 2022 påbörjas själva uppbyggnaden av Hus B,C+K och senare under 
året kommer målningsarbetena att genomföras. Påbörjandet av Hus A + D kommer 
också att börja i höst år 2022.   
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För att investeringsredovisningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspek-
ter krävs en tilläggsbudet till projektet (redovisas som tre separata projekt, ”1001”, 
”1002” och ”1003”) för år 2022 med 14 617 000 kronor. Budgeten avser att täcka 
en flytt av 9 797 000 kronor som redan finns i planerad budget för 2023:  

 7 797 000 kronor – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2022 och 
är i enlighet med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av 
Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser täcka kostnader som är hänförliga 
till Hus B,C,K samt Hus A+D   

 2 000 000 kronor – Dessa kostnader är dels till konsultkostnader för bygg-
projektledning från WSP dels kostnader som är för kvalitetsansvarig i projek-
tet som görs från Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.  

Dessutom innebär beslutet ett budgettillägg år 2022 om totalt 4 820 000 kronor en-
ligt följande: 

 3 600 000 kronor – För inventarier har 4 % regeln tillämpats på entrepre-
nadsumman.  

 270 000 kronor – Avseende inredningsarkitekt 
 250 000 kronor – Inköp av AV-media 
 200 000 kronor – Komplettering av utrustning till slöjdsalar 
 500 000 kronor – Dessa kostnader är till konst  

 
Konsultfirman Atrio har efter verksamhetens inventering, kunskap om vad som in-
går och inte ingår i Åkerboskolans byggentreprenad samt jämförelse med refe-
rensprojekt Färjestadens högstadieskola gjort bedömningen att det behövs 
3 600 000 kronor till inventarier. Nivån bedöms som rimlig och på samma nivå som 
skolan i Färjestaden och Tallhagsskolan i Kalmar, där Atrio har genomfört samma 
konsultprojekt inom närtid, gällande inventarier och inredning. Summan motsvarar 
strax under 4 % av entreprenadssumman. 

Atrio bedömer sina timmar till 250 timmar plus löpande möten. Baserat på cirka 50 
timmar till löpande möten blir det en kostnad 270 000 kronor.  

Kostnader för AV media uppskattas till 250 000 kronor. Posten gäller exempelvis 
olika stationära digitala skärmar för undervisning. Beräkningen baseras på invente-
ring av befintlig utrustning, inventering av behov samt utifrån utbildningsförvalt-
ningens standardnivå för samtliga grundskolor. 

Vissa stationära maskiner för slöjdundervisning ingår inte i projektet eftersom de 
skulle flyttas med från befintlig slöjdsal efter besiktning av dessa maskiner. Dessa 
dömdes ut och kan inte uppfylla gällande säkerhetskrav och behöver därför ersät-
tas. Kostnaden beräknas till 200 000 kronor.  

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 9 987 000 
kronor. 
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Konsekvensanalys 
Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2022 kan Borgholms 
kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte 
följer beslutad investeringsbudget.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 64 Dnr 2022/41 043 KS 
 
Äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  avvakta beslut om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-01-25 att äska om tilläggsbudget avseende 
pedagogiska åtgärder i form av socialpedagogiska insatser, utökad studiehandled-
ning, pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden 2022-01-25 § 9. 

Bedömning 
En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31 
augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggs-
anslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om 
tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyresen för avgörande  
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 65 Dnr 2022/47 043 KS 
 
Ekonomisk kompensation för avgift för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
att  avvakta om beslut om tilläggsbudget. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 att ta bort avgiften för trygghetslarm och 
installation av larm snarast. 

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1,1 miljoner 
kronor per år. Intäkterna för densamma är 600 tusen kronor under år 2021. I dags-
läget utgör det en kostnadstäckning på 56 %. 

Tidigare har beslut tagits att socialförvaltningen ska få kompensation med 250 tu-
sen kronor då förslaget var att halvera kostnaden för trygghetslarm. 

För att socialförvaltningen ska få rätt kompensation bör ersättningen öka till 600 tu-
sen kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-23. 

Socialnämnden 2022-01-26 §4 

Bedömning 
I prognosen efter februari uppvisar ordinärt boende en positiv årsprognos på plus 
2 000 000 kronor. En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 
30 april samt 31 augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årspro-
gnosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell 
bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbok-
slut.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Socialnämnden för kännedom 
______________
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§ 66 Dnr 2021/155 008 KS 
 
E-förslag: Skyddsjakt på kajor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att upphäva Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 

274. 

att  tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 
kunna uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller 
planerade åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110 anmälde ett E-förslag om skyddsjakt på ka-
jor för beredning av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder som följer: 

Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i socitetsparken utan 
att halka runt i fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental. 

Förslaget fick 31 röster och 7 kommentarer. 

Beslutsunderlag 
E-förslag. 

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslaget, 2022-03-04. 

Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har de senaste åren arbetat med att åtgärda de 
problem som uppstår med ett för stort bestånd utav kajor i centrala Borgholm, pro-
blem så som nedskräpning (upprivande av sopor ur soptunnor), störande ljud, ka-
jornas avföring som kan skada bilar samt göra trottoarer och vägar fula, hala och il-
laluktande. 

Kommunen har bland annat gjort följande: 

 Under vintern 2020 har tre stycken så kallade ”skarecrow”-ljudanläggningar in-
stallerats i Societetsparken. Dessa avger olika fågelljud som ska vara av-
skrämmande för kajor. Lösningen anses vara effektiv och inte störande för 
människor. Det är ett bra val för öppna miljöer, exempelvis framför entréer.  
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 Träd har tagits ner och andra träd har hamlats. 
 Fler så kallade ”Big Belly” soptunnor har beställts. Dess pressar ihop sopor och 

är förseglade. En effekt av detta är att kajor och andra fåglar inte kan dra ut so-
por ur tunnorna. 

 Kommunen har fått tillstånd att få fälla (skjuta) 500 kajor, 200 tamduvor samt 
100 av övriga typer skadegörande fåglar. Tillståndet gavs i september 2019 
och gäller fram till 2022-12-31. Syftet är framförallt att skrämma bort kajor från 
den plats de jagas (i stadsnära miljöer). Kommunen nyttjar denna rätt. 

Kommunen arbetar därmed med det som förslagsställaren föreslår. Ett missvisan-
de element kan vara att miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274 antog vad 
de då kallade för en policy för kajor, som lyder ”att ej bedriva skyddsjakt i tätorten i 
syfte att begränsa kajbeståndet da detta bedöms omöjligt”; ”att miljöförvaltningen 
ska stå till tjänst om renhållningsavdelningen vill inleda ett samarbete för att mini-
mera störningar av kajor”; ”att uppmana fastighetsägare i tätorten och рå lands-
bygden runt omkring att täcka sina skorstenar med nät för att minska antalet 
boplatser” och ”att uppmana allmänheten att se till att sopor och avfall ej blir till-
gängligt for kajorna”. 

Dåtidens miljö- och byggnadsnämnd hade ett ansvar som idag delvis har tagits 
över av kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret i frågan och 
dess bedömningar om möjligheten att fälla kajor i stadsmiljö ändrats fyller inte 
gamla miljö- och byggnadsnämndens policy sin avsedda funktion och bör därför 
upphävas. 

Konsekvensanalys 
Upphävandet av gamla miljö- och byggnadsnämndens policy anses inte påverka 
kommunens verksamhet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 67 Dnr 2021/157 008 KS 
 
E-förslag: Sopkärl till allmänheten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  uppdra åt kommunchefen att aktivt omvärldsbevaka området avgiftsbelagd 

mottagning av avfall på allmänna platser. 

att  uppdra åt kommunchefen att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på en con-
tainer för avfall med betalfunktion. 

Härutöver föreslå kommunfullmäktige 

att  tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 
kunna uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått in ett e-förslag om att tillhandahålla sopkärl för allmänheten för 
att minska nedskräpningen. Sopkärlen skulle kunna vara belagda med en avgift 
och placeras till exempel vid återvinningsstationer eller andra välbesökta platser. 

Förslaget har fått tillräckligt många röster för att lämnas till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att lämna e-förslaget till kommunstyrel-
sen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-04. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04. 

E-förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20 § 107 

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04. 

Bedömning 
Det finns ett behov av bättre möjligheter för besökare utan fast adress i kommunen 
att kunna lämna avfall som inte går att sortera och lämna på återvinningsstationer. 
Problemet är hur en sådan lösning skulle kunna finansieras.  

Miljöbalken säger att kommuner är ansvariga för att samla in och behandla hus-
hållsavfall och därmed jämförligt avfall, definierat som kommunalt avfall och avfall 
under kommunalt ansvar. För det har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt den 
taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgiften ska täcka de nödvändiga kost-
naderna enligt självkostnadsprincipen. Medel från avfallskollektivet får inte föras 
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över till skattekollektivet, det vill säga avfallshanteringen får inte gå med vinst. Fas-
tighetsägaren är avgiftsskyldig. Om fastighetsägaren är kommunen, till exempel i 
kommunala verksamheter, ska det finnas abonnemang på samma sätt som för 
andra kunder. I Borgholms kommun har Borgholm Energi AB uppdraget att sköta 
avfallshanteringen i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa.  

När det gäller nedskräpning kan detta klassas som hushållsavfall, men ansvaret för 
att hantera avfallet utgår inte från Miljöbalken utan från Lagen om gaturenhållning. 
Det ingår alltså inte i det kommunala avfallsuppdraget att samla in detta avfall. Där 
kommunen är huvudman åligger det den kommunala verksamhet som är ansvarig 
för skötseln av gatumiljön och övriga allmänna platser att handla upp insamling och 
behandling av avfallet. 

En möjlighet vore att man fick lämna avfall mot en rimlig avgift, till exempel efter 
volym, på befintliga återvinningscentraler. Det är en relativt enkel lösning, men be-
gränsas av öppettiderna för kommunens återvinningscentraler, placeringen av 
dessa och i Böda även av platsbrist.  

En annan möjlighet är den som föreslås i e-förslaget. En mindre container placeras 
på lämplig plats som till exempel en återvinningsstation. Containern förses med ett 
lås liknande de som finns på offentliga toaletter som kan öppnas efter erlagd avgift. 
Den senare lösningen bedöms värd att testa. Dock har utredningen inte hittat nå-
gon liknande lösning i bruk, så det skulle förmodligen komma att handla om att 
verkligen prova något helt nytt.  

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun har liksom ett antal andra kommuner där besöksnäringen är 
viktig problem med nedskräpning från besökande utan ordnat boende i kommunen. 
Lämpliga lösningar på problemet är därför en fråga som måste hållas aktuell så att 
innovativa förslag på lösningar fångas upp för att om lämpligt testas i kommunen. 
Innan oprövade lösningar testas behövs dock en konsekvensanalys som även om-
fattar kostnader.  

Att endast utöka möjligheterna för besökande, till exempel genom att ställa ut öppna 
containrar eller stora soptunnor, att bli av med osorterat avfall är ingen lämplig åt-
gärd. Det underminerar återvinning av de fraktioner som kan återvinnas, och det 
skulle sannolikt upplevas orättvist mot alla fastighetsägare som måste betala avgift 
för avfallshanteringen.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning och delavgörande 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 68 Dnr 2021/186 286 KS 
 
Investeringar i området Sjöstugeviken 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
att  utöka budget för nybyggnad av toalett samt för två omklädningshytter med 

200 000 kronor genom att omfördela utrymme i investeringsbudget 2022 från 
affärsområde hamnar. 

Ärendebeskrivning 
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. 

Nybyggnation av toalett budgeterades till 500 000 kronor. Efter ett medborgarför-
slag har det till projektet inkluderats två omklädningshytter i anslutning till toaletten. 
Detta tillsammans med att materialpriserna har stigit innebär att projektet behöver 
utökas med 200 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

Bedömning 
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. 

Konsekvensanalys 
Eftersom det anses olämpligt att renovera yttre hamnen under detaljplaneprocessen 
skulle inte flytten av anslag i sig försena projektet. Beslutet betyder dock att finansie-
ringen av renovering av yttre hamnen behöver ingå i budgetprocessen från 2024 
och framåt. 

Utan åtgärd kvarstår problemet med en toalett som fortsatt är undermålig och ger ett 
dåligt intryck. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Tillväxtchef 
Hamnchef 
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Ekonomichef 
Gata/Park chef 
______________
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§ 69 Dnr 2021/120 331 KS 
 
Gestaltning av Kay Wieståls park 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  omfördela investeringsutrymme om 300 000 kronor till gestaltning Kay Wie-

ståls park från affärverksamhet hamnar i investeringsbudget 2022. Omför-
delningens nivå ligger inom tidigare beslutad budget för projektet. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

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

Framtid Borgholm har beslutat att stödja kommunens projekt med gestaltning av 
Kay Wieståls park. Föreningen har beviljat ett bidrag på 400 000 kronor för att an-
vända i gestaltningen av parken.  

Finansiering av presenterat förslag bedöms kräva en budget på 754 000 kronor 
varav 100 000 redan är anslagna i och med kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 
§ 96. 
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Konsekvensanalys 
Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland 
annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Be-
slutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i 
form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter. 

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

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
Tillväxtchef 
Gata/park chef 
______________
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§ 70 Dnr 2020/209 514 KS 
 
Avgiftsbeläggning av parkeringarna i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd 
att  godkänna föreslagna områden för betalparkering 2022. 

att  parkeringar i hamnar som blir avgiftsbelagda ska kunna betalas med bank-
kort. 

Eventuellt förlorade parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ersätta med nya 
platser. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har under ett antal år utfört parkeringsövervakning enligt lagen 
(1976:206) om felparkeringsavgift genom att teckna avtal med entreprenör. 

Upphandling pågår för parkeringsbevakning för allmän plats och fastighetsmark där 
kommunen är huvudman, fastighetsägare eller hyresgäst med befogenhet att utfö-
ra parkeringsövervakning. Upphandlingen beräknas slutföras under mars 2022. 

Områden som föreslås omfattas av betalparkering: 

Inom Borgholm 11:1 

Yttre hamnen, parkering vid restaurang samt parkering vid gamla Beijerstomten. 

Bakom Kyrkan (Östra Kyrkogatan 8) 

Osten (Energivägen 5) 

Bussparkering, tömningsstation (Kapellvägen 1) 

Sjöstugans badplats (båda parkeringarna) (Sjöstugevägen 1) 

Inom Tings ene 1:14 

Köpingsvik Kyrka (Kyrkallén 1) 

Smedjan (Köpingevägen) 

Skurkkvarnsvägen (Skurkvarnsvägen 11)  

Byxelkroks hamn 
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Böda hamn 

Stora rör 

Datum för avgifter: 1 juni – 31 aug  

Samt skördefesten för Torget, bakom Kyrkan, Energivägen och Kapellvägen 

Omfattning: dygnet runt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11. 

Bedömning 
Kommunen kan enligt gällande lagar och förordningar tillämpa parkeringsövervak-
ning och meddela parkeringsanmärkningar inom områden platser där parkerande 
och stannande regleras genom lokal trafikföreskrift. 

Konsekvensanalys 
Att inte ta betalt för till exempel kommunens parkeringar innebär att kommunen inte 
kan hålla den kvalité som vi vill och som kommunens besökare förväntar sig. Intäk-
terna går direkt in i drift-budgeten för kommunens hamn och Gata/Park enheter. De 
medför en ökad kvalité för drift och underhåll av våra allmänna platser. 

Beslut skickas till 
Hamnchef 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
Gata/Park chef 
Tillväxtchef 
______________
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§ 71 Dnr 2021/114 140 KS 
 
Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskott föreslår kommun-
styrelse 
att  godkänna redovisningsen av kommunens löpande arbete med företagsbe-

sök. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

Bedömning 
Under december 2021 genomfördes 32 företagsbesök mestadels hos verksamhe-
ter inom detaljhandel med sällanköpsvaror som till exempel kläder, skor, inredning, 
optik och byggvaror men även restaurang, bageri, mindre boendeanläggning, bil-
verkstad och byggfirma besöktes. 

Överlag har verksamheterna klarat sig bra under pandemin men oron finns över 
eventuellt nya restriktioner. Brist på varor, högre inköpspriser och ökade omkost-
nader är en fortsatt utmaning. Det framkom även synpunkter på kommunens upp-
handlingar där bland annat anbudstiden i vissa fall upplevs vara för kort.     

Totalt under 2021 genomfördes 200 företagsbesök.    

Från årsskiftet till och med 2022-03-04 har hittills tolv företagsbesök genomförts. 
Dels med inriktning på kommunens nya satsning med samarbete mellan skola och 
arbetsliv (SKAL), där reaktionerna från näringslivet är positiva och intresse att 
medverka finns.          

Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är till ex-
empel tillgänglighet, handläggningstider, kommunikation och hur kommunen och 
Borgholm Energi sköter sin kommunikation. 

Konsekvensanalys 
Synpunkter och tankar i kontakter med kommunen bottnar gemensamt i bemötande, 
service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som 
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den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre före-
tagsklimat har som mål. Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande 
och servicen, dock finns ett fåtal negativa synpunkter. 

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upp-
levs också att företagen uppskattar besöken. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för avgörande 
______________

26



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-15 72   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 72 Dnr 2021/233 106 KS 
 
Remiss Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  anta förslag till yttrande över regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030 

som Borgholms kommuns yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi formulerades i samband med regionbild-
ningen 2019. Under 2021 har strategin aktualiserats. De fyra utvecklingsområdena 
(Delaktighet, hälsa och välbefinnande, God miljö för barn och unga, Hållbar sam-
hällsplanering samt Stärkt konkurrenskraft) och de tre horisontella perspektiven 
(digital omställning, komptensförsörjning och internationalisering) ska fortsatt priori-
teras, efter beslut i regionala utvecklingsnämnden. Aktualiseringen har istället fo-
kuserat på uppföljning av indikatorer, analys av coronapandemins påverkan, mål-
formuleringar till respektive utvecklingsområde samt att tydliggöra hur olika strate-
gier, handlingsplaner och program förhåller sig till varandra, till utvecklingsstrate-
gin, till hållbarhetsmålen och till Agenda 2030. Den aktualiserade regionala utveck-
lingsstrategin remitteras för förankring samt för att fånga upp kompletterande syn-
punkter.  

Samhällsplanerarna har tagit fram förslag till remissyttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

Förslag till yttrande, 2022-03-10. 

Remiss Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030, Region Kalmar län, 2021-
12-20. 

Remissversion regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030, 2021-12-20. 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerarna 
______________
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§ 73 Dnr 2022/5 002 KS 
 
Lokal trafikföreskrift på Tullgatan inom Ekbackaområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafikutskott beslutar 
att  bifalla Polisens önskemål och anta föreslag till lokal trafikföreskrift. 

Ärendebeskrivning 
Polisen i Borgholm har bett kommunen förtydliga de regler som gäller för genom-
fart på en del av Ekbackaområdet med att anta en lokal trafikföreskrift som förbju-
der genomfart för icke behöriga fordon.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag som polisen har fått chan-
sen att yttra sig om.  

Beslutsunderlag 
Förslag till föreskrift-INF 2022 1-2022-02-2, 2022-02-23. 

Skrivelse om LTF på Ekbackaområdet, 2022-02-23.  

Yttrande från Polisen om lokal trafikföreskrift Tullgatan – ambulansgarage, 2022-
03-07. 

Bedömning 
Den lokala trafikföreskriften ger polisen ett verktyg att flytta på bilar som kör och 
parkerar i vägen för utryckningsfordon. 

Beslut skickas till 
GIS-samordnaren 
Polisen Borgholm 
______________
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§ 74  
 
Budgetetberedningen; Investeringar 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen redo för förutsättningarna för kommunens inversteringsbudget 2023. 

Förutsättningarna kommer ligga till underlag för det vidare arbetet med årsplan med 
budget 2023. 

______________
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