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§ 169  

Information om arbete med kollektivtrafikfrågor 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtchefen och samhällsplaneraren är bjudna till arbetsutskottets sammanträde för att 
redogöra för förvaltningens arbete med kollektivtrafikfrågor. 

Dagens sammanträde 
Tillväxtchefen och samhällsplaneraren redogör för kommunens arbete med 
kollektivtrafikfrågor och tar emot arbetsutskottets spontana inspel. Av redovisningen framgår 
bland annat följande: 

• Antalet resenärer per busslinje på Öland för 2019 och 2022. 
• Typ av biljetter som Ölands resenärer använder. 
• Kalmar länstrafiks planerade åtgärder på hållplatser i kommunen. 

Ordförande har i samtal med personer från allmänheten fått kommentarer om möjligheter att 
koppla samman väg/cykelvägsnätet mellan Strandtorp och Borgehage. Tillväxtchefen och 
samhällsplaneraren får medskicket att se över möjligheten att koppla samman 
väg/cykelvägsnätet mellan Strandtorp och Borgehage. 
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§ 170 Diarienummer 2022/162 443 KS 

Skrivelse om ”eftersatt” underhåll av tennisbanorna vid 
idrottsplatsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt föra en dialog med Borgholms Tennis Klubb för 
att hitta en konstruktiv väg fram i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms Tennis Klubb har inkommit med en skrivelse 2022-09-30 om underhåll av 
kommunens tennisbanor vid idrottsplatsen i Borgholm. Frågan om underhåll har lämnats till 
arbetsutskottet.  

Förvaltningen och ordförande lyfter skrivelsen för diskussion om hur arbetsutskottet ska 
besvara skrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om ”eftersatt” underhåll av tennisbanorna vid idrottsplatsen, 2022-09-30. 

Bedömning 
Tennisbanorna är i dåligt skick. Behovet för att fullt återställa tennisbanor skulle troligen ske 
till en kostnad som inte ryms i antagen budget. Innan arbetsutskottet är beredd att gå vidare 
med eventuella åtgärder i ärendet önskas en vidare dialog med tennisklubben. Eventuella 
bidrag, insatser från klubben och andra externa åtgärdsinsatser skulle kunna öppna upp 
möjligheter att förbättra banorna och relationen mellan klubben och kommunen.  

Beslutet skickas till 
 Tillväxtchefen
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§ 171 Diarienummer 2019/223 423 KS 

Fastighetstransaktioner Borgholms kommun och 
Borgholm Energi (Långlöt 14:3 och Högsrum 5:35) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att  godkänna fastighetsförsäljning av Långlöt 14:3 för 260 000 kronor. 

att  godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:35 för 530 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har enligt köpeavtal år 2009 och 2010 sålt 17 byggnader om totalt 91 
lägenheter till Borgholm Energi. Enligt köpeavtalen har kommunen endast sålt byggnaderna 
men inte tillhörande mark. Lagfart för fastigheterna innehas fortfarande av kommunen. 
Bolaget har inte betalat någon fastighetsskatt från förvärvstidpunkten och framåt.  

I köpekontrakt daterat 2009-12-15 anges att bolaget tillträder ”fastigheterna” den 2009-12-15 
och i köpekontraktet daterat 2010-11-30 anges att bolaget tillträder ”byggnaderna” den 2010-
12-31 respektive den 2011-01-03. Köpeskillingen betalades under år 2010-2011.  

Enligt överlåtelseavtalen har Bolaget övertagit befintliga hyresavtal som förelegat mellan 
Kommunen och externa hyresgäster.  

Total köpeskilling för byggnaderna uppgick till 23 000 000 kronor vid förvärvstidpunkten. 

Kommunen har sedan försäljningen skapet ett allmännyttigt bostadsbolag, Borgholmshem 
AB. I den senaste affärsplanen antaget av det nya bolaget framgår en önskan om att Långlöt 
14:3, vars mark idag ägs av Borgholms kommun överlåtes till Borgholm Energi AB för att 
sedan hela fastigheten överlåtes till Borgholmshem AB, till ett värde av 3 227 000 kronor, 
samt att Högsrum 5:35, vars mark idag ägs av Borgholms kommun övergår till Borgholm 
Energi AB för att sedan hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholmshem AB, till ett 
värde av 2 556 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20. 

Utredning gällande fastighetsöverlåtelser. 

Affärsplan 2022-2026 (Borgholmshem AB). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 267. 

Bedömning 
För att säkerställa Borgholmshems affärsplan krävs att dessa fastighetsförsäljningar görs. 
Samt att all äganderätt över fastigheterna övergår till Borgholm Energi för att i nästa steg 
övergå till Borgholmshem.  

Fastighetsbyrån kommer att skriva köpeavtal för försäljningen, där Borgholms kommun 
försäljer fastigheterna (marken) till Borgholm Energi för marknadsvärdet för marken exklusive 
byggnaderna enligt alternativ 1. 

Konsekvensanalys 
Efter att försäljning har skett kommer Borgholm Energi att påföras stämpelskatt plus 
expeditionsavgift för erhållandet av lagfart. Stämpelskatten uppgår till 4,25% av 
marknadsvärdet. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
 Mark- och exploateringsstrategerna 
 Borgholm Energi 
 Borgholmshem AB 
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§ 172 Diarienummer 2022/171 049 KS 

Omprioritering av 2022 års investeringsbudget för 
utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att  omprioritera från projekt 1200 i investeringsredovisningen med 1 100 000 kronor för 
år 2022 till nytt projekt i investeringsredovisningen för laddstolpar. 

att  omprioritera från projekt 1500 i investeringsredovisningen med 400 000 kronor för år 
2022 till nytt projekt i investeringsredovisningen för laddstolpar. 

att tekniska avdelningen får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har tidigare investerat i ett antal publika laddstolpar. De senaste två 
årens ökning av laddbara fordon visar på att Borgholms kommuns laddinfrastruktur får anses 
som otillräcklig och tekniska avdelningen (fastighetsenheten) har därmed bedömt att en 
större satsning är befogad. I dagsläget erbjuds subventionering upp till 70 % från 
naturvårdsverket genom klimatklivet, för de fall aktörer installerar laddstolpar för publik 
laddning.  

Klimatklivets kriterier passar väl in Borgholms kommuns miljöstrategi för att utveckla 
kommunen till att blir en attraktiv och välkomnande kommun i ett fossilfritt och modernt 
samhälle. Enligt statistik från Mobility Sweden är andel elbilar större än både bensin och 
dieselbilar i september 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-03. 

Bilaga 1 - Platser i kommunen, 2022-11-03. 

Bedömning 
Efter noggrann intern analys från flera parter i kommunen har kommunen kunnat fastställa 
behovet. Åtgärden följer kommunens beslutade miljöstrategiska riktlinjer som kommunen 
förbundit sig i agenda 2030. Analysen visar på att satsning på destinationsladdare passar in i 
de långsiktiga satsningar på de destinationer som hamnar och tätorter utgör. En 

7



Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

utgångspunkt för placeringen av laddstolparna har varit var befintliga nätstationers finns, 
detta för att undvika onödiga uppsäkringskostnader.  

Borgholms kommun har skickat in en ansökan för totalt 22 stycken laddstolpar (se Bilaga 1) 
och sökt stöd på 70 % för dessa. Vid en beviljad ansökan skulle detta innebär att kommunen 
endast behöver omprioritera 450 000 kronor från investeringsredovisningen. Projekten som 
investeringsmedel prioriteras ifrån anses inte hinna färdigställas under år 2022 och således 
är omprioriteringen inom ram.  

Konsekvensanalys 
Detta förslag medför ingen förändring på de fastställa investeringsramarna för år 2022, utan 
är endast en omprioritering av projekt som inte kommer att hinna färdigställas under år 2022:    

1 100 000 kronor kommer omprioriteras från Hamnverksamhetens projekt 1200, och  

400 000 kronor kommer att omprioriteras från Fastighetsavdelningens projekt 1500. 

Total omprioritering för projektet är 1 500 000 kronor. 

Kommunens möjlighet att uppnå strategiska miljömål enligt agenda 2030 försvåras utan 
beslut att genomföra utbyggnad av laddinfrastruktur.  

Ökning av antalet laddbara fordon i Sverige visar på en kraftig ökning och överstiger idag 
fossila fordon. För att kommunen ska kunna behålla och utveckla sin konkurrenskraft som en 
attraktiv och välkomnande destination, måste satsningar på laddinfrasturkur göras. 
Klimatklivets satsning och möjlighet är samtidigt ett bra läge för kommunen att kunna 
genomföra en större utbyggnad till en låg investeringskostnad.  

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen 
• Ekonomiavdelningen 
• Tekniska avdelningen 
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§ 173 Diarienummer 2022/95 041 KS 

Taxor 2023  Vatten och avlopp samt Återvinning och avfall 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att  anta förslag till vatten- och avloppstaxa 2023 samt avfallstaxa för kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt ansvar 2023 som del av kommunstyrelsens taxor. 

att antagna taxor börjar gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energis styrelse har överlämnat till kommunstyrelsen förslag till taxa för allmänna 
vatten- och avloppstjänster 2023 samt avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar 2023.  

Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster  
Enligt förslag har taxan korrigerats med följande: 

• Brukningsavgifter har räknats upp med 8% (§§ 14-15). 
• Höjning av övriga tjänster (§ 18). 

Förslaget innebär följande påverkan: 

• Vatten och spillvatten - En villa med permanent boende med en årsförbrukning av 150 
kubikmeter, får en kostnadsökning av 747 kronor per år. 

• Vatten och spillvatten - Ett fritidshus med en årsförbrukning av 80 kubikmeter, får en 
kostnadsökning av 585 kronor per år. 

• Vatten - En villa med permanent boende med en årsförbrukning av 150 kubikmeter, får en 
kostnadsökning av 405 kronor per år. 

• Vatten - Ett fritidshus med en årsförbrukning av 80 kubikmeter, får en kostnadsökning av 
316 kronor per år. 

• Vatten spillvatten dagvatten - Flerbostadshus med 30 lägenheter och årsförbrukning 3000 
kubikmeter får en kostnadsökning av 11 138 kronor per år. 

Avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar 
Avfallstaxans funktion är att finansiera verksamheten Återvinning och avfall samt utgöra 
styrmedel för att nå uppsatta mål. Enligt Borgholm Energis styrelsebeslut med diarienummer 
2021/50 § 71 ska Verksamheten Återvinning och avfall ska ha som inriktning att intäktsnivån 
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från avfallstaxan för 2023 höjs med cirka 7%. Det innebär att de ökade kostnaderna 2023 
kommer att täckas till hälften.  

Förslag till avfallstaxa 2023 beräknas ge en totalintäkt på cirka 28,48 miljoner kronor 
exklusive moms, med en intäktsökning av 7 % (cirka 1,86 miljoner kronor exklusive moms) 
jämfört med beslutad budget 2022. Anledningen till den stora skillnaden mellan 2022 och 
2023 är att verksamheten ser indexhöjningar på mellan 8–21 % i de stora entreprenaderna. 
Verksamheten har inte gjort några stora förändringar i driftbudgeten till 2023, vissa poster 
har sänkts för att minska påverkan av de kraftiga indexhöjningarna, ex konsultkostnader och 
information. Om avfallstaxan skulle höjas med 13 % för att uppnå full kostnadstäckning 2023 
så kan taxan behöva sänkas nästkommande år beroende på hur inflationen utvecklas. 
Inriktningen är avfallstaxan inte ska fluktuera över tid. Därmed bedöms att en höjning med 
cirka 7 % till 2023 är rimlig och ny bedömning får göras om det finns behov av en 
motsvarande höjning till 2024.  

Verksamheten ska gå plus minus noll enligt självkostnadsprincipen. Det är vedertaget inom 
branschen att både under- och överskott regleras mot noll under en treårsperiod.  

I förslaget höjs endast de fasta avgifterna till 2023. Syftet är att behålla miljöstyrningen och 
att spegla den kostnadsfördelning mellan fasta och rörliga kostnader som verksamheten har.  

Förslaget innebär följande påverkan på de största kundgrupperna: 

• En villa med året runt hämtning får en kostnadsökning på 129 kronor per år.  
• Ett fritidshus med hämtning mellan vecka 16 och 41 får en kostnadsökning 122 kronor per 

år.  
• Ett hushåll med en trekammarbrunn får en kostnadsökning på 62 kronor per år.  
• En verksamhet med en container på 8 kubikmeter med hämtning mellan vecka 16 och 41 

får en kostnadsökning på 143 kronor per år.  

Från och med 2023-01-01 ansvarar kommunerna för insamling av bygg- och rivningsavfall 
som uppstått i icke yrkesmässig verksamhet. Därför har avgifter för detta införts i 
taxeförslaget. 

Beslutsunderlag 
Borgholm Energis styrelsen 2022-10-26 § 67. 

Borgholm Energis styrelsen 2022-10-26 § 68. 

Förslag Taxor 2023 - vatten- och avloppstaxa samt avfallstaxa för kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt ansvar som del av kommunstyrelsens taxor, 2022-10-28. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
 Ekonomiavdelningen 
 Kommunikatörerna 
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§ 174 Diarienummer 2022/160 003 KS 

Riktlinjer - Sociala medier 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att  anta riktlinjer för kommunens hantering av sociala medier. 

Ärendebeskrivning 
Sociala medier blir allt viktigare i kommunens kommunikation med medborgarna. 
Kommunikation i sociala medier ställer samma krav på till exempel diarieföring, 
tillgänglighet och personuppgiftshantering som annan kommunikation. Samtidigt är det 
svårare att hålla koll på sociala medier när dialogen genom till exempel kommentarer flödar. 
Därför behövs fastställda tydliga riktlinjer för hur sociala medier ska hanteras. Dessutom 
behövs en rutin som visar hur var och en gör i praktiken.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-29 

Riktlinjer – sociala medier, 2022-09-29 

Rutin – sociala medier, 2022-09-29. 

Bedömning 
Förslaget till riktlinjer täcker väl in de aspekter av kommunikation i sociala medier som 
behöver beslutas i kommunen. Dessa ska sedan kompletteras med en rutin som tydligt 
beskriver hur och vad man gör i praktiken.  

Konsekvensanalys 
Det har funnits och finns fortfarande en okunskap om hur sociala medier ska hanteras 
administrativt i en kommun. Bland annat slarvas det med diarieföring av synpunkter som 
kommer in via sociala medier. Att besluta riktlinjer politiskt och en rutin som beslutas av 
kommunchef ger en bra grund för att kommunicera såväl riktlinjer som rutin och därigenom 
öka kompetensen. De flesta vill göra rätt, och med bra riktlinjer och rutiner blir det lätt att 
göra rätt.  

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunikatörerna 
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§ 175 Diarienummer 2022/153 112 KS 

Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att  ställa sig bakom tjänsteskrivelsens förslag till borgerliga vigselförrättare. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott 

att meddela de politiska partiernas gruppledare och uppmana dem nominera personer till 
att tjänstgöra som borgerliga vigselförrättare. 

att  ge kommunchefen att ställa frågan till tjänstepersoner i förvaltningarna om de vill bli 
nominerade som borgerliga vigselförrättare. 

Ärendebeskrivning 
Inkommen remiss 2022-09-22 från Länsstyrelsen i Kalmar län om en förteckning av de 
vigselförrättare som ska förordnas de kommande fyra åren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Borgerliga vigselförrättare 2023-2026, 2022-10-25. 

E-post: Begäran borgerliga vigselförrättare, 2022-09-22. 

Bedömning 
Nuvarande vigselförrättare är tillfrågade och följande personer önskar vara kvar även nästa 
mandatperiod; 

• Ilko Corkovic, 
• Gunilla Johansson, 
• Eva Wahlgren, 
• Jens Odevall, och 
• Lenamarie Wikström. 

Konsekvensanalys 
Under sommarperioden är trycket på borgerliga vigslar stort och för att kunna till godo se 
efterfrågan på vigselförrättare bör antal förrättare utökas för att kunna erbjuda denna service. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att mellan 8–10 personer är önskvärt för att få en 

13



Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

god fördelning. Borgholms kommun har ca 100 vigslar per år och de flesta sker under 
perioden maj till september. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
 Partierna 
 Länsstyrelsen i Kalmar län 
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§ 176 Diarienummer 2022/143 008 KS 

Medborgarförslag (Anders Bergman) Hur ställer sig 
kommunen till ett hospis i Borgholms kommun? 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  meddela arbetsutskottets positiva inställning till förslaget, men till detta ingår inte några 
ekonomiska åtaganden. 

Ärendebeskrivning 
En invånare har inkommit med en skrivelse där följande framkommer: 

Vi planerar att bygga/etablera ett hospis i kommunen. Hur ställer sig kommunen till ett hospis 
i Borgholms kommun? 

Jag vill ha kommunens uppfattning i frågan innan vi börjar med byggnationen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2022-09-07. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt till om det skulle byggas ett hospis i kommunen. 
Till den inkomna skrivelsen har det inte bifogats en detaljerad plan, med placering eller 
finansiering. Av den anledningen kommenterar inte kommunen detta i och med detta beslut.  

Eventuella frågor om den fysiska planeringen och lovärenden hanteras av miljö- och 
byggnadsnämnden separat allt eftersom ärenden inletts genom inkommen ansökan. 

Beslutet skickas till 
• Kommunchefen för delgivning av beslut.
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§ 177 Diarienummer 2021/223 041 KS 

Revisorernas utlåtande med tillhörande rapporter för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds gymnasieförbund och dess revisorer har överlämnat förbundets delårsbokslut 
och granskningsrapport om den samma.  

Beslutsunderlag 
Utlåtande om Kalmarsunds gymnasiesförbunds delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Granskningsrapport av Kalmarsunds gymnasiesförbunds delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Gransningsrapport av god ekonomisk hushållning Kalmarsunds gymnasieförbund 2022, 
2022-10-20. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund Delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen för kännedom 
• Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 178 Diarienummer 2022/142 422 KS 

Remiss- Redovisning av regeringsuppdrag om EU-
förordning om minimikrav för återanvändning av vatten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  besvara remissen enligt bilagt förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
EU har beslutat om en förordning som ställer minimikrav får återanvändning av renat 
avloppsvatten till bevattning i jordbruket. Förordningen träder i kraft 2023-06-26 och till dess 
bör den ha införlivats i svensk lagstiftning. Naturvårdsverket har gjort en redovisning av hur 
de anser att förordningen bör införlivas i svensk lagstiftning. Som en av få kommuner som 
redan använder återvunnet vatten till bevattning har Borgholms kommun både varit 
intervjuade för Naturvårdsverkets redovisning och är remissinstans för synpunkter på 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om 
minimikrav för återanvändning av vatten 

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordningen om mini-mikrav för 
återanvändning av vatten 

Bedömning 
Naturvårdsverkets redovisning är otydlig och det är svårt att få en uppfattning om hur ett 
kommande regelverk kommer att se ut. Att lämna ett uttömmande remissvar som påpekar 
vad som behövs för att få ett rimligt regelverk för återvinning av vatten är därför viktigt. Dels 
är Borgholms kommun drabbad av torka och behöver återanvända vatten, dels torde 
återanvändning av vatten vara viktigt ur ett hållbarhets- och kretsloppsperspektiv. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun använder redan återvunnet vatten till bevattning. Ytterligare så-dan 
användning efterfrågas av ett antal slutanvändare såväl jordbrukare som andra användare, 
till exempel golfbanor. Därför är det viktigt för Borgholms kommun att få till ett bra regelverk 
som inte i onödan krångla till den redan beslutade EU-förordningen. Det ska vara enkelt att 
ansöka och enkelt för såväl producenter av vatt-net som BEAB som för slutanvändare som 
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lantbrukare och andra intressenter. Bland annat Ekerum och Solliden har uttalat intresse för 
återvunnet vatten för bevattning. Båda dessa anläggningar har koncession på grundvatten 
för bevattning. Därför är det ett tydligt samhällsintresse att få dem att byta källa för sin 
bevattning. Det ligger alltså i Borgholms kommuns intresse att skapa ett bra regelverk för 
återanvändning av vatten. Det ska vara enkelt för intressenterna, men också bidra till en 
hållbar samhällsutveckling och det kretsloppssamhälle som eftersträvas 

Beslutet skickas till 
• Miljödepartementet 
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§ 179 Diarienummer 2021/131 041 KS 

För kännedom: Delårsbokslut; Ölands kommunalförbund 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har överlämnat sitt delårsbokslut 2022 till Borgholms och 
Mörbylångas kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund 2022-10-07 § 38, 2022-10-28. 

Bilaga2 Direktionen 2022-10-07 Delårsbokslut, 2022-10-28. 

Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
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