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§ 119 Dnr 2022/116 141 KS 
 
Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av al-
koholdrycker (SOU 2021:95) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  anta redovist förslag till yttrande som svar på gårdsförsäljningsutredningens 

betänkande SOU 2021:95 

Ärendebeskrivning 
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur gårds-
försäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att System-
bolagets monopol säkras. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning ska få bedrivas 
av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt, 
samt av den som odlar druvor som används för vintillverkning. Bedömningen i ut-
redningen är att en restriktiv form av gårdsförsäljning är förenlig med EU:s regler 
om fri varurörlighet och inte heller försvagar detaljhandelsmonopolets ställning. En 
förutsättning är dock att begränsningar införs i syfte att säkerställa att försäljningen 
sker i begränsad omfattning, i samband med studiebesök eller föreläsning, och att 
det är besöket snarare än försäljningen som står i centrum. Regleringen ska, enligt 
förslaget, i ett första steg gälla i sex år och utvärderas i god tid innan upphävandet. 
Utvärderingen ska sedan ligga till grund för beslut om regleringen ska förlängas, 
göras permanent, ändras eller slopas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-27. 

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95. 

Bedömning 
Borgholms kommun är positiv till utredningens huvudförslag. 

Förslaget bidrar och möjliggör en utveckling av besöksnäringen och gynnar där-
med näringsliv på landsbygden. 

Gårdsförsäljning av alkoholdryck är ingen volymaffär och kommunens bedömning 
är att den inte har någon betydande negativ påverkan på folkhälsan.  

Utredningens förslag är att vid gårdsförsäljning ska försäljningen till varje enskild 
person vid samma besökstillfälle inte få överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 li-
ter andra jästa drycker, och 3 liter starköl. 

Synpunkt: Många av de småskaliga tillverkarna använder sig av flaskor med en 
storlek på 0,5 liter för destillerad dryck och då utgör den föreslagna gränsen på 0,7 
liter ett hinder för att besökare exempelvis ska kunna köpa två produkter, eller nå 
hela den volym som föreslås vara tillåten. En maximal volym om en liter spritdryck 
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per försäljningstillfälle och individ är därför bättre och att föredra. Dessutom ges 
möjlighet att köpa fyra liter vin och sex liter öl eller andra jästa drycker. 

Utredningens bedömning: Det bör inte vara ett krav att råvaran odlas på den egna 
gården eller att verksamheten är lokaliserad på landsbygden för att få bedriva 
gårdsförsäljning. 

Synpunkt: I utredningen nämns alternativ som att de råvaror, i olika omfattning, 
som används i produktionen skulle kunna behöva vara av egen produktion för att 
gårdsförsäljning ska tillåtas. 

Det är inte rimligt att kräva att råvaran odlas på den egna gården för att gårdsför-
säljning ska kunna tillåtas.  

Förslagen innebär att kommunerna får utökade uppgifter i fråga om tillståndshante-
ring och tillsyn. Dessa uppgifter ska dock fullt ut finansieras genom avgifter som 
betalas av den som avser att bedriva gårdsförsäljning. 

Synpunkt: Förtydliganden bör göras kring kommunens ansvar att utföra tillsyn. 
Särskilda svårigheter ser kommunen med kontroll av försäljningsmängd per för-
säljningstillfälle och individ.  

Konsekvensanalys 
Förslaget har utformats på ett sätt som motverkar någon större hälsopåverkan på 
befolkningen och att tillgängligheten samt beräknad försäljningsvolym endast ökar 
marginellt vilket gör att risken vid tillåten gårdsförsäljning skulle påverkar folkhälsan 
negativt är minimal. 

Beslut skickas till 
Socialdepartementet 
______________
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§ 120 Dnr 2022/92 104 KS 
 
Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av partistöd 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse föreslå kommunfullmäkti-
ge 
att  godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2021 års 

partistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  

 Centerpartiet (Borgholms centerkrets) 
 Moderaterna (Borgholms Moderaterna) 
 Sverigedemokraterna (SD Borgholm) 
 Framtid Öland 
 Vänsterpartiets  
 Socialdemokraterna (Socialdemokraterna i Borgholms kommun) 
 Kristdemokraterna (Kristdemokraterna Öland) 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Samtliga partier som fick utbetalt partistöd 2021 (samtliga partier) har lämnat en 
redovisning i tid. Notera att ett parti, Ölandspartiet, enbart redovisat den första de-
len av partistödet eftersom kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132 valde att inte 
godkänna andra utbetalningen av partistöd 2021 till Ölandspartiet med hänvisning 
till att partiet inte på ett tillfredställande sätt styrkt sin status som juridisk person. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med gruppledaren för Ölandspar-
tiet och frågat ifall partiet har haft för avsikt att lämna in underlag för att styrka sin 
juridiska status. I dagsläget har Ölandspartiet inte lämnat in något sådant underlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 
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Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemo-
kraterna. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Partierna 
______________
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§ 121 Dnr 2021/133 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - om gratis parkeringskort för de som är skrivna 
i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarade i och med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23 

§ 91. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att på försök införa en sådan ordning med gratis parkeringskort 
för de som är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Kommunfullmäktige har behandlat ett liknande E-förslag. E-förslaget innebar att 
fastboende i kommunen skulle kunna ansöka om parkeringstillstånd för att få par-
kera på gatan längre än 24 timmar. Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 69 och kom-
munfullmäktige 2022-05-23 § 91 beslutade att erbjuda boende utmed gågatuområ-
det (västra delen av Storgatan med intilliggande vägar) i Borgholms stad att få par-
kera anvisat område i centrala Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 till 
2022-08-3; respektive att anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-för-
slagets syfte delvis uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borg-
holms stad kommer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 65. 

Motionen. 

Bedömning 
I och med att kommunfullmäktige nyligen har handlat ett liknande ärende anses 
motionen kunna besvaras med kommunfullmäktiges beslut § 91. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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§ 122 Dnr 2022/120 246 KS 
 
För kännedom: Nytt kvartersnamn, kvarteret Ryssland 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges gruppledare har, till följd av den Ryska federationsen invasion 
av Ukraina, diskuterat olika åtgärder för att signalera kommunens antipati gentemot 
kriget och stöd för dess offer. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 103 har behandlat frå-
gan och valt att inte gå vidare med ändringar av karterats namn. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 103. 

______________
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§ 123 Dnr 2022/117 003 KS 
 
Information: Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 (arvoden 
och ersättningar samt politisk organisation) 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 (arvoden och ersättningar samt po-
litisk organisation) har färdigställt sitt underlag som ska överlämnas till nämnder 
och fullmäktige. Kommunchefen ska kort redogöra för arbetsgruppens arbete. För-
slaget kommer lyftas till nästa sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för ärendet. 

______________
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§ 124 Dnr 2022/99 KS 
 
Presentation: Energibalans från Energikontor Sydost 

Ärendebeskrivning 
Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte med Energikontor Sydost 2022-01-11 
har kommunledningsförvaltningen beställt en analys av kommunens energibalas 
för att bättre kunna utforma effektiva mål för sina verksamheter. Miljöstrategen har 
kallats för att redogöra för arbetet. 

Till dagen sammanträde har Energikontor sydost bjudits att presentera gjort analys 
av Borgholms kommuns energibalans 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 35. 

Energibalans Borgholms kommun 2020. 

Sankeydiagram av Borgholms kommuns energibalans 2020. 

Dagens sammanträde 
Representanter från Energikontor sydost presenterar sin analys. 

______________
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§ 125  
 
Avstämning med avdelningscheferna: Tekniska avdelningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in avdelningscheferna på kommunled-
ningsförvaltningen för att löpande få information om avdelningarnas verksamhet 
och arbete. Mötet är också en möjlighet för avdelningscheferna att lyfta händlerser 
som kan komma att påverka verksamheterna och frågor som kommunstyrelsen bör 
bejaka framöver. 

Dagens sammanträde 
Avdelningschefen redogör för avdelningens löpande arbete och särskilda behov. Av 
presentationen framgår bland annat: 

 Tekniska avdelningen bildadet i och med årsskiftet. 

 Avdelningen arbetar för att samla och strategiskt arbeta med de tekniska 
frågorna.  

 Avdelningen arbetar mot agenda 2030-målen, bland annat: 

o Plantering av växter för pollinering. 

o Effektivisering av energiproduktion och användning på kommunens 
fastigheter. Det innefattar installationen av solkraftverk. 

 Avdelningen arbetar med att skapa en vi-känsla bland personalen.  

 Det finns många punkter där ökad samverkan mellan tekniska avledningens 
enheter är möjlig, vilket avdelningen kommer arbeta med framöver. 

 Det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens, särskilt på gata/park-enhe-
ten. 

 Avdelningen ser över möjligheten att införa fler digitala processer i hamn-
verksamheten. 

 Avdelningen planerar för undervisningsområdet i Gärdslösa, där det plane-
ras skapas ledstolpar för elbilar. Det finns ett behov av parkeringsplatser 
med ledstolpar i Borgholms tätort.  

Organisationen för fastighets- och servicefunktioner som riktar sig mot utemiljöer 
diskuteras särskilt. 

______________
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