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§ 187  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 
______________
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§ 188  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen. 

______________
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§ 189 Dnr 2020/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

Dagens sammanträde 
För kommunfullmäktige redogör kommunchefen för kommunens verksamheter och 
arbetet rörande pågående pandemin (COVID-19). I övrigt redogörs också för på-
gående rekrytering av vårdpersonal, befintlig information angående framtida vacci-
nering mot COVID-19 och det stöd till det lokala näringslivet från Region Kalmar län 
som är sökbart. 

______________
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§ 190  
 
Information från miljö- och hållbarhetsberedning 

Dagens sammanträde 
Miljö- och hållbarhetsberedningens ordförande redogör för beredningens arbete un-
der året.  

______________
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§ 191 Dnr 2019/217 008 KS 
 
Medborgarförslag - "Meröppet" på biblioteket i Löttorp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat då förslagets syfte uppfylls i och med fär-

digställandet av Åkerboskolans nya lokaler. 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag daterat 2019-10-21 motiverar Margareta Norman behovet av 
meröppet på biblioteket i Löttorp med att det skulle förenkla tillvaron och minska 
bilresandet om det gick att ordna bibliotekslån även utanför de ordinarie öppetti-
derna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 213 att lämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning. På grund av ansökningsprocess av statsbidra-
get Stärkta bibliotek i hela landet beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att 
avvakta med den politiska beredningen av ärendet. 

Utbildningsnämnden 2020-09-30 § 80 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
anse medborgarförslaget besvarat då förslagets syfte uppfylls i och med färdigstäl-
landet av Åkerboskolans nya lokaler. 

Kommunstyrelsens 2020-10-20 § 146 beslutade att föreslå det samma som utbild-
ningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget. 
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 213. 
Utbildningsnämnden 2020-09-30 § 80 Medborgarförslag - Meröppet på biblioteket i 
Löttorp. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 146 Medborgarförslag - "Meröppet" på biblioteket i 
Löttorp . 

Bedömning 
I byggnationen av nya Åkerboskolan i Löttorp planeras biblioteket att bli en integre-
rad del av skolan. Biblioteket kommer då att byggas för att möjliggöra meröppet vil-
ket är den större kostnaden för att det ska kunna införas. Även inventarier som 
köps in i samband med nybyggnationen görs det utifrån att meröppet ska kunna in-
föras då biblioteket är färdigt. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att anse medborgarförslaget besvarat då förslagets syfte uppfylls i och med färdig-
ställandet av Åkerboskolans nya lokaler; och Per Lublins förslag att bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande och kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

När medborgare i vår kommun väcker medborgarförslag så vill jag att dom ska mö-
tas med full respekt. I det fall att en medborgare föreslår en lösning på ett visst pro-
blem så vill jag inte att vederbörande ska bemötas med att ”det där har vi redan 
tänkt på så det har vi fixat själva” utan om man anser att förslaget är bra och tar till 
sig av det, så ska det naturligtvis bifallas istället för att bemötas av diverse förkla-
ringar. Därför föreslog jag bifall istället för besvarande i detta fall. Det borde kännas 
trevligare för våra medborgare att bemötas på sådant sätt när dom vill bidra till att 
förbättra den kommunala servicen. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
______________
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§ 192 Dnr 2020/159 109 KS 
 
Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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. 

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 170 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen att alla hyresavtal för kommunägda bostäder omedelbart komplet-
teras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara folkbokförd på lägenheten 
och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som hyresgästen folkbokför sig på 
annan adress.” och att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut 
om folkbokföringskrav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder 

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  
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 170 Motion att kommunägda bostäder 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.  
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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. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Initiativet är utmärkt och borde kunna följas upp med med liknande klausuler i sam-
band med att kommunen säljer bostadsfastigheter eller tomtmark avsedd för per-
manentbebyggelse, så att köpet kan gå tillbaka om fastigheten endast används på 
annat sätt, som t ex fritidsboende.  

Samtidigt borde det finnas klausuler i samband med försäljning av råmark till privata 
byggare och exploatörer hur marken ska användas så det inte får bli fritidsbostäder 
där det varit planerat för permanentboende. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi AB 
Fastighetsavdelningen 
______________
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§ 193 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation och interpellationssvar - Om trygghetslarm 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktige 2020-10-19 § 159 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till socialnämndens ordförande Lars Ljung (S): 

Med anledning av den senaste tidens strul med trygghetslarm vill jag veta hur detta 
har påverkat dessa larm i vår kommun? 

Hur avser du att göra för att vi och de som vi har ansvar för i framtiden ska försko-
nas från liknande? 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 
Interpellationssvar. 
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 159 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämn-
dens ordförande om trygghetslarm 

Dagens sammanträde 
Vid dagens sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) in-
terpellationen enligt följande: 

Bakgrunden till Per Lublins interpellation är att det har förekommit driftstörningar i 
systemet med trygghetslarm i ett antal kommuner runt om i Sverige under oktober i 
år. 

Vad som hänt är att efter uppdatering av en larmplattform har många användare 
som larmat fått vänta på en reaktion efter att man larmat. Leverantören det gäller 
när företaget Tunstall. Den allvarligaste händelsen har inträffat i Luleå kommun, där 
larmet gick fram efter 5 timmer och omsorgstagaren hittades avliden. 

127 kommuner har avtal med Tunstall. Tjänsten är upphandlad via ett ramavtal mel-
lan SKL Kommentus och företaget. Borgholms kommun är en av kommunerna som 
utnyttjat ramavtalet med Tunstall och installerat systemet på ett par enheter inom 
omsorgen. 

Några incidenter har inte ägt rum i Borgholms kommun. Företaget säger sig ha åt-
gärdat problemet. Innan 100 % säkerhet har uppnåtts av kommunen att det fungerar 
sker kontinuerligt funktionstester vid de aktuella enheterna. Detta gäller i det kortsik-
tiga perspektivet. SKL Kommentus och kommunens avtal med Tunstall löper ut i 
mars 2021.  
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Borgholms kommun ser för närvarande över avtalet med Tunstall, bl.a möjligheten 
att häva det samma, och på vilka premisser. 

Oavsett vägval kommer Borgholms kommun genomföra en ny upphandling av 
trygghetslarm vid de aktuella enheterna i vinter. 

______________
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§ 194 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre om-
sorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, hemtjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktige 2020-10-19 § 156 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till socialnämndens ordförande Lars Ljung (S): 

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig hemtjänst för inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka 
åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid.  

Och jag tänker då särskilt på hur många anställda av hemtjänstpersonalen som 
den enskilde måste möta i sitt hem. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 
Interpellationssvar. 
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 156 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämn-
dens ordförande om åtgärder för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av 
COVID-19, hemtjänst. 

Dagens sammanträde 
Vid dagens sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) in-
terpellationen enligt följande: 

Beredskapen inför en andra våg av Covid-19 i vår kommun är betydligt mycket bätt-
re idag än under våren 2020. Vi har utrustning till all personal och vi har kunskap om 
hur vi bäst skyddar personal och omsorgstagare och vi vet hur vi ska hantera situa-
tionen om smittan, till all olycka, letar sig in i vår verksamhet. 

På internationell och nationell nivå är kunskapen och beredskapen kring sjukdomen 
och behandlingen på en helt annan och högre nivå nu än då pandemin bröt ut. 
Borgholms kommun följer självklart med i denna utveckling. En vägledning för vårt 
agerande är de rekommendationer som kontinuerligt lämnas av Folkhälsomyndighe-
ten och smittskyddsläkaren i Region Kalmar. Borgholms kommun deltar också aktivt 
i den ständiga dialog som pågår om Covid-19 och läget i länet mellan länets kom-
muner, Länsstyrelsen och Region Kalmar. 

Även om vi har bättre beredskap och kunskap i dag så ska vi ha klart för oss att vi-
ruset är farligt och till och med dödligt framför allt inom riskgrupper där t.ex vår äldre 
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finns. Det gäller därför, för att begränsa spridning, att följa de rekommendationer 
som ges av myndigheterna. Något som särskilt gäller våra anställda som har kon-
takt med våra äldre, men också men också anhöriga och samhället i stort. 

De riktlinjer som gäller för personal inom hemtjänsten och åtgärder som som social-
förvaltningen genomför är; 

• Personal som har förkylningssymtom ska stanna hemma 
• Personal ska använda visir vid nära vård och omsorg 
• Utbildning av alla medarbetare om smittskydd (är genomfört) 
• En organisation med mindre grupper för att skapa bättre kontinuitet och färre 

personkontakter 
• Förbättra kunskapen och efterlevnaden av kravet på basala hygienrutiner 

Här ingår 

- Tvätta händerna 
- Använda handsprit 
- Arbetskläder byts efter varje arbetspass i omklädningsrummet 
- Bilar/telefoner/nycklar spritas regelbundet 

Vägledande för vårt fortsatta agerande är att vi ska skydda våra äldre från att smit-
tas, men för att helt lyckas, måste alla i samhället vara medvetna om faran och följa 
de rekommendationer som gäller. Det ska observeras att Region Kalmar 2020-11-
10 har kommit med nya råd och rekommendationer som gäller t.o.m. 2020-12-08. 

______________
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§ 195 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre om-
sorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, besökande och per-
sonal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktige 2020-10-19 § 158 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till socialnämndens ordförande Lars Ljung (S): 

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig ansvar för inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åt-
gärder och beslut som gjorts i detta syfte under senare tid. 

Och jag tänker då såväl på personals över huvud taget, som besökandes på sär-
skilda boenden bärande av munskydd och visir. 

Vill påpeka att munskydd (som framförallt skyddar andra) och visir (som framförallt 
skyddar bäraren) inte är samma sak. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 
Interpellationssvar. 
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 158 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämn-
dens ordförande om åtgärder för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av 
COVID-19, besökande och personal. 

Dagens sammanträde 
Vid dagens sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) in-
terpellationen enligt följande: 

Beredskapen inför en andra våg av Covid-19 i vår kommun är betydligt mycket bätt-
re idag än under våren 2020. Vi har utrustning till all personal och vi har kunskap om 
hur vi bäst skyddar personal och omsorgstagare och vi vet hur vi ska hantera situa-
tionen om smittan, till all olycka, letar sig in i vår verksamhet. 

På internationell och nationell nivå är kunskapen och beredskapen kring sjukdomen 
och behandlingen på en helt annan och högre nivå nu än då pandemin bröt ut. 
Borgholms kommun följer självklart med i denna utveckling. En vägledning för vårt 
agerande är de rekommendationer som kontinuerligt lämnas av Folkhälsomyndighe-
ten och smittskyddsläkaren i Region Kalmar. Borgholms kommun deltar också aktivt 
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i den ständiga dialog som pågår om Covid-19 och läget i länet mellan länets kom-
muner, Länsstyrelsen och Region Kalmar. 

Även om vi har bättre beredskap och kunskap i dag så ska vi ha klart för oss att vi-
ruset är farligt och till och med dödligt framför allt inom riskgrupper där t.ex vår äldre 
finns. Det gäller därför, för att begränsa spridning, att följa de rekommendationer 
som ges av myndigheterna. Något som särskilt gäller våra anställda som har kon-
takt med våra äldre, men också men också anhöriga och samhället i stort. 

Den 1 oktober hävde regeringen besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. 
Borgholms kommun har tagit fram riktlinjer, som följer folkhälsomyndighetens re-
kommendationer, vad som gäller för besök vid våra boenden.  

De riktlinjer som gäller inom socialförvaltningen för att omsorgstagare inte ska riske-
ra att smittas i Covid-19 av personal och besökanden är; 

• Riktlinjer, 2020-09-22, för personer som ska besöka en anhörig som bor på 
vård- och omsorgsboenden i Borgholms kommun www.borgholm.se 

• Enhetschefer närvarar för att kunna informera anhöriga samt stötta persona-
len 

• Personal som har förkylningssymtom ska stanna hemma 
• Personal ska använda visir vid nära vård och omsorg 
• Utbildning av alla medarbetare om smittskydd (är genomfört men fortgår lö-

pande) 
• Förbättra kunskapen och efterlevnad av kravet på basala hygienrutiner 

Här ingår 

- Tvätta händerna 
- Använda handsprit 
- Arbetskläder byts efter varje arbetspass i omklädningsrummet 
- Telefoner/nycklar spritas regelbundet efter enhetens rutiner. 

Vägledande för vårt fortsatta agerande är att vi ska skydda våra äldre från att smit-
tas, men för att helt lyckas måste alla i samhället vara medvetna om faran och följa 
de rekommendationer som gäller. Det ska observeras att Region Kalmar 2020-11-
10 har kommit med nya råd och rekommendationer som gäller t.o.m. 2020-12-08. 
Med anledning av den ökade smittspridningen i vår kommun har socialnämnden 
därmed beslutat om ett besöksförbud på våra äldreboenden under motsvarande tid. 

______________
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§ 196 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre om-
sorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, särskilt boende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktige 2020-10-19 § 157 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till socialnämndens ordförande Lars Ljung (S): 

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig omvårdnad för på särskilt boende inte ska utsättas för att riskera bli smittade av 
Covid-19 och vilka åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid 

Och jag tänker då särskilt på personal som måste röra sig mellan olika avdelningar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 
Interpellationssvar. 
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 157 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämn-
dens ordförande om åtgärder för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av 
COVID-19, särskilt boende. 

Dagens sammanträde 
Vid dagens sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) in-
terpellationen enligt följande: 

Beredskapen inför en andra våg av Covid-19 i vår kommun är betydligt mycket bätt-
re idag än under våren 2020. Vi har utrustning till all personal och vi har kunskap om 
hur vi bäst skyddar personal och omsorgstagare och vi vet hur vi ska hantera situa-
tionen om smittan, till all olycka, letar sig in i vår verksamhet. 

På internationell och nationell nivå är kunskapen och beredskapen kring sjukdomen 
och behandlingen på en helt annan och högre nivå nu än då pandemin bröt ut. 
Borgholms kommun följer självklart med i denna utveckling. En vägledning för vårt 
agerande är de rekommendationer som kontinuerligt lämnas av Folkhälsomyndighe-
ten och smittskyddsläkaren i Region Kalmar. Borgholms kommun deltar också aktivt 
i den ständiga dialog som pågår om Covid-19 och läget i länet mellan länets kom-
muner, Länsstyrelsen och Region Kalmar. 
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Även om vi har bättre beredskap och kunskap i dag så ska vi ha klart för oss att vi-
ruset är farligt och till och med dödligt framför allt inom riskgrupper där t.ex vår äldre 
finns. Det gäller därför, för att begränsa spridning, att följa de rekommendationer 
som ges av myndigheterna. Något som särskilt gäller våra anställda som har kon-
takt med våra äldre, men också men också anhöriga och samhället i stort. 

Den 1 oktober hävde regeringen besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. 
Borgholms kommun har tagit fram riktlinjer, som följer folkhälsomyndighetens re-
kommendationer, vad som gäller för besök vid våra boenden. Informationen finns på 
kommunens hemsida www.borgholm.se. Den 10 november kom Region Kalmar 
med nya riktlinjer och rekommendationer.  Med utgångspunkt från den ökade smitt-
spridningen i vår kommun har socialnämnden beslutat om ett tillfälligt besöksförbud 
på våra äldreboenden t.o.m. 2020-12-08. 

De riktlinjer som gäller för personal inom hemtjänsten och åtgärder som som social-
förvaltningen genomför är; 

• Personal som har förkylningssymtom ska stanna hemma 
• Personal ska använda visir vid nära vård och omsorg 
• Utbildning av alla medarbetare om smittskydd (är genomfört) 
• Förbättra kunskapen och efterlevnad av kravet på basala hygienrutiner 

Här ingår 

- Tvätta händerna 
- Använda handsprit 
- Arbetskläder byts efter varje arbetspass i omklädningsrummet 
- Telefoner/nycklar spritas regelbundet efter enhetens rutiner 
• Måltiderna sker på olika tider på enheterna. En del omsorgstagare kan äta på 

sina egna rum, vilket gör det lättare att hålla avstånd i de gemensamma utrym-
mena. 

Vägledande för vårt fortsatta agerande är att vi ska skydda våra äldre från att smit-
tas, men för att helt lyckas måste alla i samhället vara medvetna om faran och följa 
de rekommendationer som gäller. 

______________
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§ 197 Dnr 2020/168 286 KS 
 
Finansiering av akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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. 

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. 
- Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 172 beslutade att bevilja driftbudget för ökade av-
skrivningskostnaderna och internränta för åren 2021- 2051 till fastighetsavdelning-
en på 46 500 kronor per år i samband med att åtgärderna görs. Detta förutsätter att 
fullmäktige beslutar enligt detta förslag från kommunstyrelsen: 
Att tilldela kommunstyrelsen tilläggsbudget för akut investering motsvarande 805 
000 kronor på Åkerbobadet. Anslaget omfattar även ändrings- och tilläggsarbeten 
15% (ÄTA) och att i samband med renovering tidigarelägga upprustning av ytskikt 
på invändiga paneler i bassängen. Kostnaden är bedömd till 200 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 
Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng - Teknisk konsult inom Energi-, 
Miljö- & VVS-teknik. 
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.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 198 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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. 
Planen gäller till och med år 2020.  

Eftersom pandemin (COVID-19) har förhindrat förvaltningen att slutföra planen har 
frågan om att förlänga den ett år väckts. 

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 176 föreslår kommunfullmäktige att gällande Kul-
turplan förlängs ett år och gäller även för år 2021, att de medel som finns budgete-
rade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas till 2021 och att kommunstyrel-
sens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och 
fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan - antagen KF 2017-09-18 § 146. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-10-12 § 28 Kulturplan för Borg-
holms kommun. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 176 Kulturplan för Borgholms kommun. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 
______________
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§ 199 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Plan- och bygglovstaxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till plan- och bygg-

lovstaxa 2021 med justeringen att stryka punkt 3, under rubriken Stor åtgärd 
på sida 16. 

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 ekomniavdelningen.  
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-05 § 194 lämnar föreslår ny 
taxa till kommunfullmäktige.  
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 177 föreslår kommunfullmäktige att anta miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-22 § 205 Taxa 2021 Ny PBL-taxa. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-05 § 194 TAXA 2021, Ny 
PBL-taxa, beslut. 
Förslag: Plan- och bygglovstaxa.  
Plan- och bygglovstaxa Bilaga 1 - Tidsuppskattning Bygg 2021. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 177 Plan- och bygglovstaxa. 

Dagens sammanträde 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel Schäfer (S) redogör för taxan i kort-
het och påpekar att på sida 16, under rubriken Stor åtgärd ska punkt 3 strykas. 
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i beredning eller beslut i ärendet.  

Yrkande 
Joel Schäfer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Bygglovsenheten 
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Tillväxtenheten plan 
______________
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§ 200 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Taxa 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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. 

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 178 föreslår kommunfullmäktige att anta taxan.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens 2020-10-22 § 206 Taxa 2021 Miljöbalken och Livs-
medellagen. 
Förslag: Taxa 2021 Miljöbalken och Livmsmedelslagen, 2020-10-28. 
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Bilaga (Prisindex kommunal verksamhet) till Taxa 2021 Miljöbalken och Livsme-
delslagen, 2020-1-28. 
Förslag: Taxor 2021 Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-11-19. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 178 Taxa 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i eller beslut i ärendet. 

Yrkande 
Joel Schäfer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 201 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobakspro-
dukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa recept-
fria läkemedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-24 § 176 och kommunstyrelsen 2020-11-24 
§ 179 föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt förslag.  

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. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 179 Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för för-
säljning av tobaksprodukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa 
receptfria läkemedel. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i beredning eller beslut i ärendet. 

Yrkande 
Joel Schäfer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 202 Dnr 2020/190 KS 
 
VA-taxa 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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. 

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 180 föreslår kommunfullmäktige att anta 
VA-taxa för år 2021 enligt förslag. 

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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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 202   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 180 föreslår kommunfullmäktige att anta 
taxa enlig förslag. 

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. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 180 VA-taxa 2021. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i beredning eller beslut i ärendet. 

Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att avgifternas fryses till årets nivå. 

Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Erik Arvidssons yrkande 
att avgifterna fryses till årets nivå; och kommunstyrelsens förslag att anta VA-taxa 
för år 2021 enligt förslag. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens för-
slag till beslut röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons yrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 18 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 2). Där-
med bifalls kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan) 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB  
______________
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Reservation  Kf ärende 16 VA taxa. 

Vi I SD-gruppen reserverar oss mot beslutet och till förmån för vårt förslag att 
frysa VA taxan på 2020 års nivå. 

Borgholms Energis vidlyftiga överinvesteringar ska inte behöva belasta 
skattekollektivet och i synnerhet inte våra äldre. 

Borgholms kommun har i fullmäktigebeslut beslutat att vi ska vara Sveriges 
bästa äldre-kommun och det rimmar riktigt dåligt då vi ska suga ut de sista 
kronorna ur våra pensionärer med oskäliga taxor och avgifter samtidigt som 
pensionerna inte höjts nämnvärt de senaste 10 åren, Detta är oacceptabelt.  

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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Kommunfullmäktige 2020-12-7 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2020 klockan 18:00:00.

Ledamöter Parti Kret
s

Tjänstgörande ersättare Närv. Nej Avst Frånv.
Ilko Corkovic                           (S)       -         X
Carl Malgerud                           (M)       -         X
Staffan Larsson                         (C)       -         X
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -         X
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-         X

Anne Oskarsson                          (SD)      -         X
Kennert  Georgsson                      (S)       -         X
Marcel van Luijn                        (M)       -         X
Jeanette Sandström                      (S)       -         X
Tomas Zander                            (C)       -         X
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -         X
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-         X

Per Lublin                              (ÖP)      -         X
Marwin Johansson                        (KD)      -         X
Tomas Ekstrand                         (SD)      -         X
Anna Victor Hiort                       (M)       -         X
Cecilia Ahlström                        (S)       -         X
Sara Kånåhols                           (V)       -         Martin Ottosson X
Eva Wahlgren                            (C)       -         X
Joel Schäfer                            (S)       -         X
Lenamarie Wikström                      (M)       -         X
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -         X
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-         X

Lars Ljung                              (S)       -         X
Daniel Nilsson                          (C)       -         X
Liselott Hovdegård                      (SD)      -         X
Jennie Engstrand                        (S)       -         X
Anders Nyholm                           (M)       -         X
Andreas Persson                         (S)       -         X
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-         X

Ulrika Lindh                            (C)       -         X
Roland Wickholm                         (ÖP)      -         X
Iréne Persson                           (S)       -         X
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -         X
Erik Arvidsson                          (SD)      -         X

SUMMA: 21 0 0 14
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Kommunfullmäktige 2020-12-07 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2020.
2 Godkännande av dagordning

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -         X
Carl Malgerud                           (M)       -         X
Staffan Larsson                         (C)       -         X
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -         X
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-         X

Anne Oskarsson                          (SD)      -         X
Kennert  Georgsson                      (S)       -         X
Marcel van Luijn                        (M)       -         X
Jeanette Sandström                      (S)       -         X
Tomas Zander                            (C)       -         X
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -         X
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-         X

Per Lublin                              (ÖP)      -         X X
Marwin Johansson                        (KD)      -         X
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -         X
Anna Victor Hiort                       (M)       -         X
Cecilia Ahlström                        (S)       -         X
Sara Kånåhols                           (V)       -         Martin Ottosson X
Eva Wahlgren                            (C)       -         X
Joel Schäfer                            (S)       -         X
Lenamarie Wikström                      (M)       -         X
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -         X
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-         X

Lars Ljung                              (S)       -         X
Daniel Nilsson                          (C)       -         X
Liselott Hovdegård                      (SD)      -         X
Jennie Engstrand                        (S)       -         X
Anders Nyholm                           (M)       -         X
Andreas Persson                         (S)       -         X
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-         X

Ulrika Lindh                            (C)       -         X
Roland Wickholm                         (ÖP)      -         X
Iréne Persson                           (S)       -         X
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -         X
Erik Arvidsson                          (SD)      -         X

SUMMA: 18 2 1 14
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