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§ 167 Dnr 2020/11 KS 
 
Information från verksamheten: kommunchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens ar-
bete och läge. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om bland annat: 

- Läget relaterat till pågående pandemi (COVID-19) är fortsatt ansträngt, och 
kommunen har haft fall i sina verksamheter. En omsorgstagare i hemtjänsten 
och flera anställda har bekräftats smittad. Kommunen har inte haft några döds-
fall sedan i somras. 

- Rekrytering av HR-chef fortgår. En andra annons kommer att publiceras. 
- Processen i ärendet om fordran som kommunen har på Migrationsverket fortgår. 

Kommunchefen redogör kort för ärendets status. 
- Processen i ärendet om utebliven försäkringsersättning för branden i Åkerbosko-

lan 2019 fortgår. Kommunchefen redogör kort för ärendets status. 
______________
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§ 168 Dnr 2020/8 KS 
 
Budgetuppföljning 2020, oktober 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter oktober 2020. 

 Resultatet för kommunen är +40 400 000 kronor. (Årsprognos +42 600 000 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +34 400 000 kronor. (Årsprognos 
+36 000 000 kronor) 

 Likvida medel 45 000 000 kronor. (Årsprognos 38 000 000 kronor)   
 Investeringar 46 100 000 kronor. (Årsprognos 57 400 000 kronor) 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för kommunen oktober 2020.  

Tjänsteskrivelse, 2020-11-18. 

Bedömning 
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till cirka 3 800 000 kronor för helåret 2020. 
Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åt-
gärder, både på kort sikt för att ge effekt sista månaderna under 2020 men även på 
längre sikt för åren framåt. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir 
på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket täcker stora 
delar av de extra kostnaderna som uppkommit. 

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i ba-
lans. 

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv 
är genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort. 

Tillväxtenheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp. 

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belast-
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ningen och de höga personalkostnaderna implementerades nya arbetssätt vid halv-
årsskiftet. Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin ef-
fektiviseringsplan. 

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektivise-
ringar. 

Utbildningsnämnden centralt för en dialog med chefer på ledningsgruppen kring 
åtgärder för att bromsa upp underskottet och för att nå en budget i balans. 

Socialnämnden 

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från cirka – 2 400 000 kronor i maj må-
nad till budget i balans i oktober månad. 

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om cirka 2 000 000 kronor. 

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i 
balans: 

- Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns. 
- Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 

externa placeringar.  
- Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikel-

se. 
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i ex-

tratjänst. 
- Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostna-

der och kostnad för fyllnad och övertid 

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamhe-
ternas påverkan av COVID-19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Re-
kommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs. 

Förutsatt att smittspridning av COVID-19 inte ökar ytterligare kan fokus läggas på 
utveckling av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden 
är rätten till heltid och uppdraget att minska antal delade turer. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen redogör för statsbidrag från socialstyrelsen och att modellen för 
återsökningsbara medel för sjukfrånvaro har förändrats sedan i augusti.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 169 Dnr 2020/92 KS 
 
Medborgarförslag (Tommy Lindström)- Inköp av lådlastcyklar till för-
skolorna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag inkom den 8 maj 2020 från Tommy Lindström ställt till kommun-
fullmäktige. Förslaget är att kommunen köper in två lådlastcyklar för att prova kon-
ceptet vid en förskola som har begränsat med utflyktmål idag, i exempelvis Kö-
pingsvik. Medborgarförslaget är överlämnat till utbildningsnämnden för utredning 
och beslut. 

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden fört en diskussion 
och utrett ärendet. Utredningen är gjord ihop med rektorerna förskolan. 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21 § 91 att tacka för ett bra förslag men 
avvakta med inköp av lådlastcyklar och att lägga till lådlastcyklar till utbildnings-
nämndens kalendarium för att beakta förslaget i budgetarbetet inför budget år 
2022. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden 2020-10-21 § 91 Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till 
förskolorna. 
Medborgarförslag (Tommy Lindström) - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna. 
______________
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§ 170 Dnr 2020/159 KS 
 
Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå komunfullmäktige 
att bifalla motionen att alla hyresavtal för kommunägda bostäder omedelbart 

kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara folkbokförd 
på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som hyresgäs-
ten folkbokför sig på annan adress.”. 

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår följande i motion inkommen 2020-09-14: 

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund 
som hyresgästen folkbokför sig på annan adress. 

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul. 

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 228 Motion att kommunägda bo-
städer endast ska kunna tilldelas personer folkbokförda i kommunen. 

Bedömning 
Av Jordabalken 12 kap. 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbok-
föring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta.  

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak.  

Kommunfullmäktige bör uppmana Borgholm Energi AB att fatta ett likalydande be-
slut. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Carl Malgeruds och Erik Arvidssons yrkande.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Borgholm Energi AB 
______________
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§ 171 Dnr 2020/59 KS 
 
Julgåva till personal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att dela ut en julgåva/presentkort på 300 kronor som gäller hos valfri näringsid-

kare i kommunen. Julgåvan ges till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat 
på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per 
månad. 

att  uppmana kommunens bolag att ta motsvarande beslut. 

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsens budgetram. 

att  utgiften ska konteras med aktivitet 1018. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom kommunens medarbetare gjort ovärderliga insatser under den alltjämt 
pågående pandemin är det skäligt att arbetsgivaren visar uppskattning. 

Kommunstyrelsen beslutade vid två olika tillfällen (2020-03-24 § 41 och 2020-04-
28 § 64) under våren om att dela ut presentkort till tillsvidareanställda, vikarier med 
vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per 
månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det samma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter frågan om att dela ut ett presentkort på 300 
kronor, i likhet med tidigare beslut om presentkort, som en julgåva för de anställdas 
hårda arbete det senaste året. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-16 § 250 Julgåva till personal 

Bedömning 
Huvudsyftet är att visa på kommunens uppskattning till medarbetarna för deras in-
satser under det gångna året. Samtidigt stöttas näringslivet som på många sätt har 
fått försämrade förutsättningar att bedriva sina verksamheter till följd av pandemin. 

Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i 
övrigt följer de allmänna råden. 

Konsekvensanalys 
Medel för presentkort finns inte i budgeten, varför åtagandena kan komma att leda 
till ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas.  

Beslutet innebär inte en ökad skatteplikt för de anställda. Under perioden 2020-06-
01 till 2020-12-31 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till 
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ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skat-
tefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 
2020-06-01 och gäller för gåvor som lämnas 2020-06-01 till och med 2020-12-31. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Ulrika Lindh (C) anmäler jäv och deltar inte i beredning av ärendet eller beslut. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C), Annette Hemlin (FÖL), Marcel van Luijn (M), Carls Malgerud 
(M), Erik Arvidsson (SD) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
Borgholm Energi AB 
______________
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§ 172 Dnr 2020/168 KS 
 
Äskande av medel för akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att tilldela kommunstyrelsen tilläggsbudget för akut investering motsvarande 

805 000 kronor på Åkerbobadet. Anslaget omfattar även ändrings- och 
tilläggsarbeten 15% (ÄTA).  

att  i samband med renovering tidigarelägga upprustning av ytskikt på invändiga 
paneler i bassängen. Kostnaden är bedömd till 200 000 kronor. 

att  kommunstyrelsen beviljar driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och 
internränta för åren 2021- 2051 till fastighetsavdelningen på 46 500 kronor 
per år i samband med att åtgärderna görs. 

Ärendebeskrivning 
Bassängen på Åkerbobadet är i akut behov av underhåll. Fastighetsavdelning har 
anlitat en teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik för att bedöma skicket. 
Konsulten har återkommit med ett åtgärdsförslag vilket beskrivs i Bilaga 1.  

Alternativ 1 innebär i korthet att:  

- Den befintliga bassängen behålls. 
- Ett flöde på 30 kubikmeter per timme sannolikt kvarhålls men inte mer. 
- Begränsad badbelastning till 15 personer per timme. 
- Planerad underhållsarbete på inne panel kan genomföras samtidigt 
- Kostnad 700 000 kronor (exklusive ÄTA (beskrivet nedan)). 
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontrakts-

arbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden (ÄTA). 

- Genomförandetid 6 veckor. 
Alternativ 2 innebär i korthet att:  
- Ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga bassängen. 
- Ett flöde på 40 kubikmeter per timme upprätthålls. 
- Badbelastning uppgår till 20 personer per timme. 
- Bassängvattnet får bättre kvalité tillföljd av ett förbättrat flöde 
- Kostnad 3 200 000 kronor exklusive ÄTA (beskrivet nedan)). 
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontrakts-

arbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden (ÄTA). 

- Genomförandetid 20 veckor. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng - Teknisk konsult inom Energi-, 
Miljö- & VVS-teknik. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 209 Äskande av medel för akuta 
investeringsåtgärder Åkerbobadet. 

Bedömning 
Alternativ 1 förordas då genomförandetiden är betydligt kortare och bassängen får 
en ökad livslängd. 

Konsekvensanalys 
Åkerbobadet är byggt 1974.  

Teknikdelarna i badhuset har passerat sin tekniska livslängd och måste nu ersättas 
för att kunna hålla badanläggningen öppen.  

Konsekvens om ingen av alternativen i Bilaga 1 genomförs omgående är att Åke-
bobadet måste fortsätta att hållas stängt. 

Omprioritering inom befintlig investeringsram är inte möjlig då flertalet projekt är 
pågående och beräknas uppnå sitt budgetutrymme för 2020.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 173 Dnr 2020/195 KS 
 
Byggnation av brygga vid Sjöstugan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  avsätta 3 100 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) för att ersätta Simskolebryg-

gan vid Sjöstugans badplats med en permanent brygga 2021. 

Utrymme tas ur investeringsbudget 2021, omfördelning från investeringsbudget-
post Affärsplan Hamnar 2021. 

Ärendebeskrivning 
Simskolebryggan vid Sjöstugans badplats är i behov av utbyte.  

Förvaltningen har därför lämnat förslag om att den gamla bryggan byts till 
en ny permanent brygga. Kommunen har tillstånd att utföra vattenarbete 
av länsstyrelsen till och med 2021-11-06.  

Förslag på ny brygga får en längd om cirka 100 meter och en bredd på 
cirka 3 meter (befintlig brygga är cirka 80 meter lång och 2 meter bred). 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse, 2020-11-09. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 § 239 Byggnation av bryggor vid Sjö-
stugan och Klinta 

Bedömning 
Satsningen ansluter till det rekreationsområde som är under uppbyggnad i området 
kring Kapelludden, Mejeriviken och Sjöstuga. Området ansluter till övriga aktiviteter 
i Borgholms stad. 

Konsekvensanalys 
Efter utbyte av brygga har förvaltningen en långsiktig, ekonomisk och fysisk hållbar 
lösning. 

Bedömning av kostnader, drift och underhåll bedöms vara som följande: 

Gammal brygga:  
- Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år. 
- Upp och nertagning av brygga samt utbyte av skadade pålar cirka 300 000 kro-

nor till 600 000 kronor per år (beroende på skadade pålar). 
- Underhåll cirka 20 000 kronor per år. 
- Teknisk livslängd är förbrukad.  

Ny brygga:  
- Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år.  
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- Underhåll cirka 5000 kronor per år.  
- Teknisk livslängd: 20 år. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S), Nina Andersson-Junkka (S), Staffan Larsson (C), Annette Hemlin 
(FÖL) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Tillväxtchefen 
Gata/park-chefen 
Hamnchefen 
______________
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§ 174 Dnr 2020/188 KS 
 
Samarbetsavtal 2021 tom 2023 - Framtid Borgholm - mellan parterna 
Borgholms Fastighetsägareförening, Borgholms Cityförening och 
Borgholms kommun. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna samarbetsavtalet för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-

31. 

att 300 000 kronor anvisas från kommunstyrelsens konto 1010-1300. 

att  förvaltningen nästa sammanträde redogör för Framtid Borgholms verksamhet 
samt hur kommunen kommunicerar möjligheten att söka företagsstöd på 
kommunens officiella hemsida.  

Ärendebeskrivning 
Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borg-
holms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. 
Samarbetet startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av 
staden Borgholm. Utöver beslutade stadgar har parterna ingått treåriga avtal och 
nuvarande avtalsperiod löper ut 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27. 
Samarbetsavtal 2021 till och med 2023 Framtid Borgholm. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 231 Samarbetsavtal 2021 tom 2023 
- Framtid Borgholm - mellan parterna Borgholms Fastighetsägareförening, Borg-
holms Cityförening och Borgholms kommun. 

Bedömning 
Framtid Borgholm är en gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet och 
ska verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm ska därför 
stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stadsutveckling. Detta görs 
genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och events samt genom för-
sköning av Borgholm. Detta bidrar till att bevara och vidareutveckla ett konkurrens-
kraftigt butiksutbud, varierat utbud av restauranger och god samhällsservice samt 
boende och miljöer i toppklass. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

15



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 174   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Tillväxtchefen 
Näringslivsutvecklaren 
______________
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§ 175 Dnr 2019/200 KS 
 
SydostLeader, Delta i arbetet inför kommande period och utse  politisk 
kontaktperson och uppdra till kommunchefen att utse tjänsteperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  delta i SydostLeaders referensgrupp. 

att  utse Tomas Zander (C) som politisk representant för Borgholms kommun i 
SydostLeaders referensgrupp . 

Kommunchefen kommer att utse en tjänsteperson som representant för kommunen. 

Ärendebeskrivning 
SydostLeader har en referensgrupp bestående av representanter för SydostLea-
ders elva medlemskommuner. Representanterna består av en förtroendevald och 
en anställd person. Inför kommande programperiod utökas gruppen med represen-
tanter från Borgholm, Kalmar och Mörbylångas kommuner. 

Ordförande i referensgruppen är SydostLeaders ordförande. 

Gruppen har till uppgift att informera och dialogisera föreningens verksamhet och 
ett allmänt informationsutbyte. En annan viktig uppgift är att gruppens förtroende-
valda nominerar kandidater till valberedning för SydostLeaders årsstämma. Sam-
mankallande i denna grupp är Ingrid Hugosson, Uppvidinge kommun. 

Nedan redovisas kommunala referensgruppens arbete fastställt i stadgar och ar-
betsordning. 

Inför kommande programperiod har SydostLeader, efter avstämning och förank-
ring, ingått med en intresseanmälan till Jordbruksverket för samtliga kommuner 
ovan om att bilda gemensamt Leaderområde programperioden 2021-2027. 

SydostLeader har hemställt till samtliga kommuner ovan om lämplig tidpunkt att in-
formera kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommu-
ner. 

Framför oss ligger att under 2021 gemensamt arbeta fram en strategi för Sydost-
Leaders område. Tidplanen från Jordbruksverket är ännu preliminär, men inrikt-
ningen är att alla områden i Sverige ska vara klara i mitten på oktober 2021 med 
sina strategier. 

Avsiktsförklaringar från kommunerna behöver inkomma under första kvartalet 
2021. 
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Den totala budgeten och andra delar är ännu oklart, men besked som kompletterar 
bilden kommer fortlöpande och ger oss en tydligare bild för varje dag. Det finns 
dock nu mycket att informera om och ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
Hemställan om information och avsiktsförklaring, 2020-11-11. 
Kallelse till Kommunala referensgruppen 20201210, 2020-11-17. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) yrkar att Borgholms kommun deltar i referens-
gruppen. 

Lars Ljung (S) nominerar Tomas Zander (C) till politisk representant för Borgholms 
kommun i SydostLeaders referensgrupp. 

Marcel van Luijn (M) nominerar Carl Malgerud (M) till politisk representant för Borg-
holms kommun i SydostLeaders referensgrupp. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla Lars Ljungs och Carl Malgeruds yrkande och att utse To-
mas Zander (C) till politisk representant för Borgholms kommun i SydostLeaders re-
ferensgrupp.  

Beslut skickas till 
SydostLeader 
Kommunchef 
Näringslivsutvecklare  
______________
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§ 176 Dnr 2020/174 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  gällande Kulturplan förlängs ett år och gäller även för år 2021. 

att  de medel som finns budgeterade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas 
till 2021. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram för-
slag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun. 
Gällande plan gäller till och med år 2020.  

Beslutsunderlag 
Kulturplan Borgholms kommun, 2020-10-16. 
Kultur- och fritidsutskottet 2020-10-12 § 28 Kulturplan för Borgholms kommun 

Bedömning 
Utskottet diskuterar även om gällande plan ska revideras eller om det istället ska ar-
betas fram ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 177 Dnr 2020/23 KS 
 
Plan- och bygglovstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till plan- och bygglov-

staxa 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021. 
Förvaltningen har tagit fram förslaget i samråd med ekonomiavdelningen. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 § 205 att delegera till miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott att lämna förslag till ny plan- och bygglovstaxa till 
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-22 § 205 Taxa 2021 Ny PBL-taxa. 
Förslag: Plan- och bygglovstaxa, 2020-11-18. 
Plan- och bygglovstaxa Bilaga 1 - Tidsuppskattning Bygg 2021, 2020-11-18. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-05 § 194 TAXA 2021, Ny 
PBL-taxa, beslut. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till be-
slut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 178 Dnr 2020/23 KS 
 
Taxa 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt 
PKV blir 965 kronor per timme för miljötillsyn och 1081 kronor för livsmedels-
kontroll. 

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 kost-
nadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och 
beskrivning av sektorns 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 föregående 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 oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. För-
slag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 2,7 % ut-
ifrån 2020 års timtaxor på 940 kronor för miljötillsyn och 1053 kronor för livsme-
delskontroll.  

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsme-
delslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och re-
gioners modell (SKR). 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-22 § 206 beslutade att anta taxan som för-
slag till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens 2020-10-22 § 206 Taxa 2021 Miljöbalken och Livs-
medellagen. 
Förslag: Taxa 2021 Miljöbalken och Livmsmedelslagen, 2020-10-28. 
Bilaga (Prisindex kommunal verksamhet) till Taxa 2021 Miljöbalken och Livsme-
delslagen, 2020-1-28. 
Förslag: Taxor 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-19. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 179 Dnr 2020/23 KS 
 
Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobakspro-
dukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa recept-
fria läkemedel 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaks-

produkter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria 
läkemedel.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna 
och får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timav-
gifterna enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på 
Sveriges kommer och regioners (SKR) hemsida. Prisindex för kommunal verksam-
het är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostna-
dernas utveckling i fasta löner och priser. 

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handlägg-
ning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Taxan är gemensamt framtagen för Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-24 § 176.  
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-10 § 151. 
Förslag; Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaksprodukter 
samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria läkemedel, 2020-
10-12. 
Förslag: Taxor 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-19. 
Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 180 Dnr 2020/190 KS 
 
VA-taxa 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anta VA-taxa för år 2021 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna 
påverkas av höjningen gällande brukningsavgifterna.  

Typkunders påverkan 
Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgif-
terna ökar med 4,5 % till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade 
under samma period. 

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa 
med alla vattentjänster och 150 kubikmeter förbrukning per år blir 35,87 
kronor per månad inklusive mervärdesskatt. 

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenhe-
ter och 2000 kubikmeter förbrukning per år påverkas med 20,58 kronor per 
månad och lägenhet inklusive mervärdesskatt. 

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande: 

Villa med 80 kubikmeter förbrukning vatten och spill 26,24 kronor per må-
nad inklusive mervärdesskatt. 

Camping med 5000 kubikmeter förbrukning vatten och spill 788,60 kronor 
per månad exklusive mervärdesskatt. 

Lantbruk med 10 000 kubikmeter förbrukning vatten 603,91 kronor per må-
nad exklusive mervärdesskatt. 

Kommande investeringar 
VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på cirka 80–100 mil-
joner per år mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till 
Kårehamn, utbyggnaden till Byxelkrok samt investeringar i de befintliga an-
läggningarna för att säkerställa framtida utmaningar samt lag-och myndig-
hetskrav. 

Kommande prisförändringar 
Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande bruknings-
avgifterna att öka med cirka 3,3 % per år mellan 2022–2024. 
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Beslutsunderlag 
Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-taxa 2021. 
Förslag till VA-taxa 2021, 2020-10-27. 
Jämförelse VA-taxa 2020-2021 bilaga till tjänsteskrivelse Borgholm 
Energi reviderad 2020-10-19, 2020-10-27. 
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi reviderad 2020-10-19 - VA-taxa 
2021, 2020-11-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 230 VA-taxa 2021. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) och yrkar bifall till Borg-
holm Energis styrelses förslag. 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Borgholm Energis styrelses förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB  
______________
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§ 181 Dnr 2020/10 KS 
 
Meddelande och delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den till-
sammans med inkomna meddelanden till handlingarna (se nedan). 
______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2367 U Grävtillstånd- Grävning sker på Kapellvägen 1 
2020-10-05-2020-11-27

Julia Hallstensson

2020-10-14 20200043/Peab

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2368 U Grävtillstånd- Grävning sker på Kolstad 
kyrkogata 21 2020-10-05--2020-11-27

Julia Hallstensson

2020-10-14 20200044/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2427 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
upphörande av parkeringsplats för 
Apotkesgruppen,
Hantverkaregatan, Borgholm;
beslutade den 16 oktober 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter 
(0885 2020 : 1) om fast parkeringsplats för 
Apoteksgruppen
på Hantverkaregatan i Borgholm, ska upphöra 
att gälla.
ska upphöra att gälla den 16 oktober 2020.

Helene Wertwein Haavikko

2020-10-20 0885 2020:49

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.2472 U Trafikanordningsplan tillstånd-Grävarbete 
Elektricitet Skogsvägen.

Julia Hallstensson

2020-10-28 20200010/EON 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2475 U Grävtillstånd- Grävning sker på 
Skogslyckevägen 12 under perioden 2020-10-26
-2020-12-31

Julia Hallstensson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-11-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

2020-10-09 - 2020-11-09

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-10-28 20200050/One Nordic

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2476 U Grävtillstånd-  Grävning sker på GC 
Sjöstugevägen 1 2020-10-31-2020-10-22

Julia Hallstensson

2020-10-28 20200049/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2478 U Grävtillstånd- Grävning sker på cirkelvägen 
2020-10-26--2021-10-15

Julia Hallstensson

2020-10-28 20200048/BRS Networks 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2479 U Borgholms kommun - Yttrande om beslut och 
skötselplan för naturreservatet Västra Sörby 
(signerat)

Anders Magnusson

2020-10-28

KS 2020/182 DELEGERINGSBESLUT

Förslag till beslut och skötselplan för 
naturreservatet Västra Sörby

2020.2594 U Yttrande på begäran från Förvaltningsrätten i 
Växjö målnummer 4838-20

Jonatan Wassberg

2020-11-04 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201 DELEGERINGSBESLUT

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige 

2020.2597 U HGHK AB- Ansökan tillstyrks under perioden 
2020-11-09--2020-11-13

Anders Magnusson

2020-11-05 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-24 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
2020-09-21 
 
§ 250 Julgåva till personal 
 
2020-10-06 
 
§ 223 Information från verksamheten 
§ 224 Möte med Ölands Utbildningscenter och enhetschef för arbetsmarknadsenheten 
§ 225 Genomförande av undersökning av delårsboende 
§ 226 Ansökan om bidrag till studiecirkel Tillsammans mot ensamhet 
§ 227 Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021 
§ 228 Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer folkbokförda 
i kommunen 
§ 229 Information: Borghoms Energi Affärsplan 2021 - 2024 
§ 230 VA-taxa 2021 
§ 231 Samarbetsavtal 2021 tom 2023 - Framtid Borgholm - mellan parterna Borgholms 
Fastighetsägareförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. 
§ 232 Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping 
§ 233 Sammanträdestider 2021 
§ 234 Medfinansiering till ansökan om statsbidrag för  renovering/ombyggnad hem-
bygdsstuga 
§ 235 Projekt nybyggnation Åkerboskolan, Kommunchefen föredrar 
§ 236 Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm 
§ 237 Personalutskottet: 2020 års lönerörelse 
§ 238 Löneöversyn 2020 
 
2020-10-13 
 
§ 239 Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta 
§ 240 Initiering av detaljplan Borgholms hamn 
§ 241 Yttrande om hastighetsberänsning del av väg 925 genom Åkerby 
§ 242 Information - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med budget 2021 samt 
plan 2022-2024 
§ 243 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden 
§ 244 Information från verksamheten angående pågående pandemi 
§ 245 HR-chefen: Redovisning av Medarbetarundersökning 2020 
§ 246 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 
§ 247 Styrgruppsmöte - Projekt nybyggnation Åkerboskolan 
§ 248 Arbetstidsregler för administrativ personal 
§ 249 Ersättning för lunch för gymnasieelever som har fjärrundervisning 
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2020-09-24 
 
§ 51 Styrelsemötets öppnande 
§ 52 Föregående protokoll 
§ 53 VD informerar 
§ 54 Personalärenden 2020 
§ 55 Delårsbokslut 2020 januari - augusti 
§ 56 Budget 2021 Drift- och Investeringar 
§ 57 Avfallstaxa 2021 
§ 58 Bolagsordning och Ägardirektiv, revidering 
§ 59 Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och utförande 
§ 60 Fullmakt gällande tvistemål inom verksamheterna 
§ 61 Internkontrollplan 2020 
§ 62 Affärsplan 2021 - 2024 
§ 63 Beslut från kommunen augusti 2020 
§ 64 Policydokument 
§ 65 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga proces-

ser 
§ 66 Restlista uppdrag styrelsebeslut 
 
2020-10-21 
 
§ 67 Styrelsemötets öppnande 2020/9  
§ 68 Föregående protokoll   
§ 69 VD informerar 2020/48  
§ 70 Personalärenden 2020 2020/25  
§ 71 Ekonomisk uppföljning för september 2020 2020/67  
§ 72 VA-taxa 2021 2020/65  
§ 73 Kommande investeringar inom VA för perioden 2021 - 2024 2020/68

  
§ 74 Internkontrollplan 2021 2020/66  
§ 75 Affärsplan 2021 - 2024 2020/55  
§ 76 Avvikelser i verksamheterna 2020/64  
§ 77 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga pro-
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2350 I Per Lublins anmälan till DO avseende 
åldersdiskriminering 

Magdalena Widell

2020-10-09 Per Lublin

      KS meddelande 
Kommunstyrelsen 2020-10-14 § 158 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

ANMÄLAN

2020.2357 I Skrivelse om tillgängligheten i nya biblioteket i 
Löttorp och bristen på kommunikation.
Besvarat med insändare i tidningen 

Magdalena Widell

2020-10-12 Lena Thunström & Christina Lindell 

KS 2019/91 KS meddelande SKRIVELSE

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020.2358 I Revideringar i Avtal om Kundens användning av 
Ineras tjänster. Din organisation har tecknat Avtal 
om Kundens användning av Ineras tjänster med 
Inera. Enligt Ineras allmänna villkor, avsnitt 9.1,  
ska Inera alltid meddela sina kunder ”vid 
väsentlig ändring av innehållet i Tjänsten eller 
väsentlig ändring av Avtalet”.  
Med denna information vill Inera informera om 
förändringar i kundavtalet. Dessa förbättringar 
träder ikraft idag, 12 oktober 2012
Läs mer om ändringarna och vad det kan innebär 
för dig som kund.
Informationen om ändringarna bifogas även detta 
mail.

Magdalena Widell

2020-10-12 Inera 

KS 2017/86 KS meddelande 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv 
av aktier

2020.2373 I Kommunförbundet 2020-10-01 Magdalena Widell

2020-10-15 Kommunförbundet

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-11-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2020-10-09 - 2020-11-09

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2379 I Information om fastighetsbestämning berörande 
Petgärdeträsk 1:94, 1:2, och Kårehamn 2:7. 
Fastighetsreglering berörande Petgärdeträsk 1:6, 
1:91, 1:94 och Petgärde 1:1. 

Magdalena Widell

2020-10-15 Lantmäteriet 

KS 2020/4 KS meddelande INFORMATION

Markfrågor 2020

2020.2421 I Avsägelse - Kennert Georgsson (S) ordförande 
och ledamot i valnämnden

Jonatan Wassberg

2020-10-09

KS 2018/218 KS meddelande AVSÄGELSE

Politiska uppdrag 2019-2022;  val till nämnder 
och styrelser

2020.2422 I Tillsyn av vigselförrättare Jonatan Wassberg

2020-10-19 Länsstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande
beslut om att inte vidta någon åtgärd
diarienummer 214-8397-2020

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2424 I Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala 
Sverige från 2021

Jonatan Wassberg

2020-10-14 Glokala Sverige-teamet, Svenska FN-förbundet 

KS 2020/185 KS meddelande FÖRFRÅGAN

Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala 
Sverige från 2021

2020.2426 I Protokoll för Samordningsförbundet i
Kalmar län torsdagen den 8 oktober 2020

Magdalena Widell

2020-10-20 Samordningsförbundet 

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2432 U Skrivelse till Optimus advokatbyrå om 
Gillbergavägen och underhåll av denna 

Anders Magnusson

2020-10-20

KS 2011/208 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2458 I Förändring för dig som använder Pacsoft Online Jonatan Wassberg

2020-10-26 PostNord Sverige

      KS meddelande

Information om att Pacsoft Online stegvis 
kommar att fasas ut under de närmaste två åren. 
Användare kommer att behöva välja ett annat 
transportsadministrativt system.

SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2463 I Affärsplan 2021 - 2024 Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/191 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Borgholm Energi Affärsplan 2021 - 2024

2020.2464 I Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 75 
Affärsplan 2021 - 2024

Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/191 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Borgholm Energi Affärsplan 2021 - 2024

2020.2465 I Jämförelse VA-taxa 2020-2021 bilaga till 
Borgholm energi-tjänsteskrivelse reviderad 2020-
10-19

Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/190 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

VA-taxa 2021 

2020.2466 I Förslag till VA-taxa 2021 Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/190 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

VA-taxa 2021 

2020.2467 I Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-
taxa 2021

Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/190 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

VA-taxa 2021 

2020.2468 I Framtidens nät 2021Q4 Jonatan Wassberg

2020-10-27

      KS meddelande

2020.2469 I Telia moderniserar nätet i er kommun Jonatan Wassberg

2020-10-27 Liljeström, Robert

      KS meddelande E-POST

2020.2471 I Bygglov för nybyggnad av affärshus- Bygglov 
beviljas

Magdalena Widell

2020-10-28 Miljö- och byggnadsnämnden 

KS 2019/119 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Lantmäteriförrättning Triangeln; Borgholm 11:1, 
13:1, 13:2 och S 19

2020.2480 I Läste Kommunals insändare Jonatan Wassberg
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-10-27 Kommunal Sektion Öland 

KS 2019/160 KS meddelande
Vidarebefordrat av Kommunal Sektion Öland 
meddelande om åsikter Kommunals insändare 
om särskilt boende på Ekbacka

E-POST

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2020.2485 I Förslag: Taxa 2021 Miljöbalken och 
Livmsmedelslagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande FÖRSLAG

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2486 I Bilaga (Prisindex kommunal verksamhet) till Taxa 
2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande FÖRSLAG

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2487 I Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020
-10-08 § 172 Taxa 2021 Miljöbalken och 
Livsmedellagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande BESLUT

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2488 I Miljö- och byggnadsnämndens 2020-10-22 § 206 
Taxa 2021 Miljöbalken och Livsmedellagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande BESLUT

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2491 I Forsättning av konvensation från optimus 
advokatbyrå  om Gillbergavägen och underhåll av 
denna 

Magdalena Widell

2020-10-30

KS 2011/208 KS meddelande SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2531 I Protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 27 oktober 2020

Magdalena Widell

2020-11-03 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2609 I Föreläggande om kompletterande uppgifter till 
mål 4838-20

Magdalena Widell

2020-11-05 Förvaltningsrätten i Växjö
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/201 KS meddelande FÖRELÄGGANDE

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige 

2020.2612 I Föreläggande om kompletterande uppgifter till 
mål 4838-20

Jonatan Wassberg

2020-10-20 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201 KS meddelande
Beträffande digitalt deltagande i KF
- det överklagade beslutet med eventuella 
bilagor.
- anslags bevis, med uppgift om vilken dag 
anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned.

FÖRELÄGGANDE

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige 

2020.2643 I Anläggningsarrende Borgholm 11 :1 Jonatan Wassberg

2020-11-06

KS 2019/225 KS meddelande AVTAL

Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping och 
Badhusavtal

2020.2644 I Kopia av polisanmälan Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande
Kopia av anmälan om viltolycka i Löttorp 2020-10
-30 kl 16:34

BEKRÄFTELSE

2020.2645 I Överenskommelse om kvittning i 
kommunfullmäktige och närvaro på 
kommunpolitiska sammanträden 

Jonatan Wassberg

2020-11-06 Ilko Corkovic

      KS meddelande ÖVERENSKOMMELSE

2020.2646 I Slutigiltig rapport styrdokument Jonatan Wassberg

2020-11-05

KS 2019/27 KS meddelande RAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom 

2020.2648 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
10-22 § 82

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2649 I Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 
2020

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande DELÅRSBOKSLUT
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2650 I Socialnämnden 2020-10-28 § 99 Förvaltningens 
prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan 
för åren 2022-2024  

Jonatan Wassberg

2020-11-05

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2020.2651 I Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-14 § 100 
Budget 2021 med plan för åren 2022-2024  

Jonatan Wassberg

2020-11-05

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2020.2654 I Intresserad av att få etablera Matens hus - e-post 
från Region Kalmar län

Kristian Petersson Sjövall

2020-11-06

      KS meddelande E-POST

2020.2657 I Nybro kommuns kommunstyrelse 2020-09-28 § 
152 Delegationer som tillsynsförrättare och 
räddningsledare i Nybro kommun

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande
Dnr KS 2020-396

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2658 I Delegationsförteckning räddningstjänsten Nybro 
2020_2

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2659 I Brev till alla kommuners kommunstyrelser_2020-
11-05 Om 5-G

Jonatan Wassberg

2020-11-06 Mona Nilsson

      KS meddelande
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se
Gunilla Ladberg, Föreningen Vågbrytaren, 
https://vagbrytaren.se
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund

E-POST

2020.2660 I Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - 
med OFR Allmän kommunal verksamhet | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:44)

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2662 I Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor 
för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 
20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:43)

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2663 I Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 20:45

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2665 I Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:41)

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 182   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 182 Dnr 2019/91 KS 
 
Projekt nybyggnation Åkerboskolan: Förfrågningsunderlag för godkän-
nande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  fastställa följande ska-krav och utvärderingskriterier avseende upphandling 

av Åkerboskolan:  

- Entreprenörer kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om Entrepre-
nören omfattas av de omständigheter som framgår av 13 kap. 1 § och 2 § första 
stycket LOU. Beställaren kan komma att utesluta Entreprenörer från att delta i 
upphandlingen om Entreprenörer omfattas av omständigheter som framgår av 
13 kap. 2 § andra stycket och 3 § LOU. 

- Beställaren kommer på egen hand att inhämta uppgifter om att Entreprenören 
har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäk-
ringsavgifter. För det fall Beställaren saknar möjlighet att kostnadsfritt och direkt 
få tillgång till dessa uppgifter med hjälp av elektroniska medel ska Entreprenören 
inkomma med uppgifterna snarast efter Beställarens anmodan. 

- Entreprenören ska ha erforderlig ekonomisk och finansiell ställning. 
Bedömningen kommer dels grunda sig på de uppgifter som finns registrerade för 
aktuellt företag i riskklassificering/rating enligt Credit Safe AB. Kreditvärdigheten 
får inte understiga 60 i deras värdering. Kontroll mot Credit Safe kommer göras 
av beställaren. 

- Omsättningen under de senaste tre verksamhetsåren ska inte understiga 60 
MSEK årligen. Beställaren kommer själv kontrollera att detta krav uppfylls via 
upplysning från kreditupplysningsföretag. Anbudsgivare behöver således inte bi-
foga bevis om detta. 

- Kontraktsarbetena skall, för Byggnaderna B och inklusive länk mellan byggna-
derna B och A, samt komplementbyggnad för reservkraft, vara färdigställda och 
tillgängliga för slutbesiktning 2022-12-05. 

- Kontraktsarbetena skall, för Byggnaderna A och D, vara färdigställda och till-
gängliga för slutbesiktning 2023-06-30. 

Utvärdering kommer att ske av de anbud som uppfyller ställda krav och som läm-
nats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer att anta 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till:  

- Lägsta pris. 

Ärendebeskrivning 
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplement-
byggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprena-
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-24 182   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

den omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, riv-
ning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt riv-
ning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN). 

Entreprenaden kommer behöva utföras i etapper. I stora drag enligt nedan. 

Etapp 1: Nybyggnad av Byggnad B & C inklusive länk mellan Byggnad A och B.  
Etapp 2: Nybyggnad av Byggnad A. 
Etapp 3: Ombyggnad av Byggnad D. 

Beroenden: 

- Etapp 2 (Nybyggnad av Byggnad A) behöver föregås av Rivning av Hus 02 
Byggnad för TEKNIK, då dessa delvis överlappar varandra Rivning av HUS 02 
Byggnad för TEKNIK får påbörjas först när skolan stänger för sommarlov i juni 
2022.  

- Byggnad B behöver vara slutbesiktigad och tagen i bruk av nyttjaren innan 
Ombyggnad av Byggnad D kan påbörjas  

- Byggnad A behöver vara slutbesiktigad och tagen i bruk av nyttjaren innan riv-
ning av Befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, samt rivning av HUS 
04 Skolpaviljong för LÅGSTADIE kan påbörjas 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-23. 
Översiktsritning - A-40-1-0010. 

Beslut skickas till 
Fastighetschef 
Fastighetsstrateg 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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