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§ 163  

 

Godkännande av kungörelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna kungörelsen.  

______________ 
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§ 164  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att till utsickad dagordning lägga till följande punkter: 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Kameraövervakning på torget i Borgholm 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om att uppföra ett minnesmärke till 
åminnelse av ölänningar som avlidit i COVID-19 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om att uppmana partier att föreslå kvin-
nor att överta vakanta ordförandeposter 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om att tillsätta en beredningsgrupp att 
fördjupa sig i frågor om stigande vattennivåer 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om gymnasieskola i vår kommun 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om elevhem för gymnasieelever 

 Interpellation (Per Lublin ÖP) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsut-
skott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi AB om plas-
tavfall 

 Interpellation (Per Lublin ÖP) till sammankallande i kommunstyrelses kultur- 
och fritidsutskott om Kamelen 1 

 Interpellation (Per Lublin ÖP) till krisledningsnämndens ordförande angåen-
de vart dom nio av tio i Borgholms tätortsområde ska ta vägen vid flyglarm 
som det inte finns plats för i befintliga skyddsrum och vad det då finns för 
skydd för huvuddelen av kommun 

 För kännedom: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för 
centerparitet och socialdemokraterna 

______________
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§ 165  
 
Allmänhetens frågestund (max 20 min) 

Dagens sammanträde 
Ordförande konstaterar att ingen från allmänheten är på plats. 

______________
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§ 166  
 
Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Revisionens ordförande Jan Hellroth (FÖL) väljer att inte nyttja tiden. 

______________
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§ 167 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  skicka uppföljningen till kommunstyrelsen för att besvaras och att detta före-

dras i kommunfullmäktige mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av 
tidigare granskning av IT-verksamheten som genomfördes 2018. 

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-11-17 att överlämna upp-
följningen till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 
Revisionsutlåtande om uppföljning av granskning av IT-verksamheten, 2021-11-17. 

Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten, 2021-
11-09. 

Dagens sammanträde 
Revisorernas ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för uppföljningen av revisio-
nens tidigare granskning av IT-verksamheten. 

Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige skickar uppföljningen till 
kommunstyrelsen för att besvaras och att detta föredras i kommunfullmäktige mars 
2022. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 168 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022; Eva Wahlgren (C) ledamot i 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna Eva Wahlgrens (C) avsägelse. 

Ärendebeskrivning 
Eva Wahlgrens (C) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag i 
utbildningsnämnden 2021-11-25. 

Denna post kan nu lämnas vakant och kommunfullmäktige har i så fall att välja ny 
ledamot. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-11-25. 

Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 169 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Fyllnadsval för att ersätta Eva Wahlgren (C): val av ledamot i utbild-
ningsnämnden 2019-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  välja Sofie Jakobsson (C) till ordinarie ledamot i utbildningsnämnden för 

mandatperioden 2019-2022. 

Ärendebeskrivning 
Eva Wahlgren (C) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag i utbildningsnämnden för 
mandatparieden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige har att fylla den vakans som uppstått till följd av Eva Wahl-
grens avsägelse. 

Dagens sammanträde 
Staffan Larson (C) nominerar följande personer till posterna som lämnats vakanta 
efter Eva Wahlgren (C) avsägelse: 

 Sofie Jakobsson (C) till ordinarie ledamot i utbildningsnämnden för mandat-
perioden 2019-2022. 

Inga fler nomineringar för dessa poster läggs fram.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 väljer Sofie 
Jakobsson (C) till ordinarie ledamot i utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-
2022. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
______________
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§ 170 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Fyllnadsval för att ersätta Cecilia Ahlström (S): val till E:Ons miljöfond, 
miljö- och hållbarhetsberedningen och Borgholm Energis styrelser 
2019-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  välja Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i miljö- och hållbarhetsbred-

ningen för mandatperioden 2019-2022. 

att  välja Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i E:Ons miljöfonds styrelse för 
mandatperioden 2019-2022. 

att  välja Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i Borgholm Energi AB:s, Borg-
holm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse för mandatperio-
den 2019-2022. 

att  välja Gia Thörnqvist (S) till första vice ordförande i Borgholm Energi AB:s, 
Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse för mandat-
perioden 2019-2022. 

att  välja Johan Hellborg (S) till att ersätta Gia Thörnqvist (S) som ersättare i 
Borgholm Energi AB:s, Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem 
AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022. 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Ahlström (S), ledamot i E:Ons miljöfond, miljö- och hållbarhetsberedningen 
samt 1:e vice ordförande i Borgholm Energi Elnät AB, Borgholm Energi AB och 
Borgholmshem AB, har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag i 
kommunen, inkommen 2021-11-15.  

Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 162 godkände Cecilia Ahlströms avsägelse. 

Dessa poster har nu lämnat vakanta och kommunfullmäktige har i så fall att välja 
nya ledamöter och ny 1:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 162. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) nominerar följande personer till posterna som lämnats vakanta ef-
ter Cecilia Ahlström s(S) avsägelse: 
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 Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i miljö- och hållbarhetsbredningen för 
mandatperioden 2019-2022. 

 Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i E:Ons miljöfonds styrelse för man-
datperioden 2019-2022. 

 Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i Borgholm Energi AB:s, Borgholm 
Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse för mandatperioden 
2019-2022. 

 Gia Thörnqvist (S) till första vice ordförande i Borgholm Energi AB:s, Borg-
holm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse för mandatperio-
den 2019-2022. 

 Johan Hellborg (S) till att ersätta Gia Thörnqvist (S) som ersättare i Borg-
holm Energi AB:s, Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s 
styrelse för mandatperioden 2019-2022. 

Inga fler nomineringar för dessa poster läggs fram.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 väljer: Gia 
Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i miljö- och hållbarhetsbredningen för mandatpe-
rioden 2019-2022; Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i E:Ons miljöfonds styrel-
se för mandatperioden 2019-2022; Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i Borg-
holm Energi AB:s, Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse 
för mandatperioden 2019-2022; Gia Thörnqvist (S) till första vice ordförande i Borg-
holm Energi AB:s, Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse 
för mandatperioden 2019-2022M; samt Johan Hellborg (S) till att ersätta Gia Thör-
nqvist (S) som ersättare i Borgholm Energi AB:s, Borgholm Energi Elnät AB:s samt 
Borgholmshem AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022 

Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
E:Ons miljöfond 
Miljo- och hållbarhetsberedningen 
Borgholm Energi AB 
Borgholm Energi Elnät AB 
Borgholmshem AB 
______________
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§ 171 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Tilläggsbudget 2021 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan 
innevarande år 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  tilläggsbudgetera projekt 1001 i investeringsredovisningen med 17 502 720 

kronor för år 2021. 

att  minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgeten med 15 752 
720 kronor 2023. 

att löpande följa upp investeringsprojektet gällande ekonomi och utförande. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbud-
get respektive plan för år 2022-2023. Projektet har påbörjats år 2021 och efter in-
kommen betalningsplan, som varit något försenat från entreprenören, har kommu-
nen utgifter om cirka 15 750 000 kronor. Det har dessutom uppkommit icke budge-
terade utgifter om cirka 1 750 000 kronor som utfaller i år. 

För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för 
2021 krävs därför en justering av investeringsbudget 2021 med cirka 17 500 000 
kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 249 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera projekt 1001 i investeringsredovis-
ningen med 17 502 720 kronor för år 2021 och att minska planerad budget för pro-
jekt 1001 i investeringsbudgeten med 15 752 720 kronor 2023. 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 147 föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudge-
tera projekt 1001 i investeringsredovisningen med 17 502 720 kronor för år 2021, 
att minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgeten med 15 752 
720 kronor 2023 och att löpande följa upp investeringsprojektet gällande ekonomi 
och utförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 147. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 249. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-04. 

Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som be-
slutades 2021-05-24. 
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Bedömning 
Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade in-
vesteringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång 
under år 2021 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.  

Under år 2021 planeras markförberedande arbete, gjutläggning samt rördragning 
för Hus B, C samt K (Bilaga 1 – ritning för översiktsbild). För att investeringsredo-
visningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspekter krävs en tilläggsbudet 
till projektet för år 2021 med 17 502 720 kronor. Budgeten avser att täcka:  

 15 752 720 kronor – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2021 och 
är i enligheten med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av 
Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser huvudsakligen markförberedande 
arbeten, gjutläggning och rördragningar som är hänförliga till Hus B,C samt 
K.   

 1 500 000 kronor – Dessa kostnader är dels hänfördliga till konsultkostnader 
som uppkommit under upphandlingen och framtagning av förfrågningsunder-
laget, dels kostnader som är hänförliga under själva detaljprojekteringen, där 
gransking har skett mot de handlingar som Stele Entreprenad AB inkommit 
med, innan dessa handlingar blir skarpa bygghandlingar samt kostnad för 
byggledning- och kontroll enligt vårt upphandlade avtal mot WSP.  

 250 000 kronor – Dessa kostnader är hänförliga till bygglovspliktiga kostna-
der som uppkommit i samband med nybyggnationen 

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 15 752 720 
kronor. 

Konsekvensanalys 
Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2021 kan Borgholms 
kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte 
följer beslutad investeringsbudget.  

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 framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 172 Dnr 2020/219 286 KS 
 
Utbyggnad Runstens förskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avsätta 1 150 000 kronor (inklusive 15 % ÄTA) i investeringsmedel 2022 för 

utbyggnad av Runstens förskola med ny entré och angöring mot förskolans 
innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn. 

att  fastighetsavdelning får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna som 
uppstår. 

Ärendebeskrivning 
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kom-
mun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt 
att uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola 
och skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om 
att fler barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.  

På förskolans våning två, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn 
som är fyra till fem år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full 
att även barn som är tre år behöver delta i verksamheten på våning två för att för-
skolan ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt vik-
tigt för Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen 
i vår kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 261 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att äska 1 150 000 kronor (inklusive 15 % ÄTA) i investe-
ringsmedel 2022 för utbyggnad av Runstens förskola med ny entré och angöring 
mot förskolans innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn och 
att fastighetsavdelning får täckning för de ökade avskrivningskostnaderna som 
uppstår. 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 148 föreslår kommunfullmäktige att avsätta 1 150 
000 kronor (inklusive 15 % ÄTA) i investeringsmedel 2022 för utbyggnad av 
Runstens förskola med ny entré och angöring mot förskolans innergård för att möj-
liggöra ett säkert mottagande av fler barn och att fastighetsavdelning får täckning 
för de ökade avskrivningskostnaderna som uppstår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 148. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 261. 
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Tjänsteskrivelse, 2021-11-04. 

Konsekvensanalys Hall Runsten, 2021-11-01. 

Bilaga 1, 2021-11-01. 

Bedömning 
För att kunna flytta upp barn som är tre år gamla på våning två behövs vissa verk-
samhetsanpassningar av lokalerna. En dörr har installerats i väggen mellan biblio-
teket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokaler-
na. Trappan har anpassats med barnräcke och grindar för att bli säker för barnen. 
Dessa mindre insatser har genomförts inom fastighetsavdelningens och utbild-
ningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar. 

En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig 
till förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytter-
kläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen 
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans 
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrym-
ningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stäl-
let som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster. 

En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig 
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till 
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa 
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare 
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn. 

Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård be-
hövs för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på 
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fas-
tighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggna-
den till 1 150 000 kronor (inkusive 15 % ÄTA). Se Bilaga 1 för underlag.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M), Marwin Johansson (KD) 
och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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. 
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Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Känns konstigt att det i Ärendebeskrivningen inte med ett enda ord nämns att denna 
förskola aldrig funnits och kunnat byggas till på detta sätt om det inte varit så att jag 
hade överklagat kommunfullmäktiges bortsett beslut i juni 2013 att sälja Runstens 
skola som då hade lagts ned, ett beslut som väl att märka endast Ölandspartiet då 
hade motsatt sig. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
______________
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§ 173 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Kopietaxa 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta nedan föreslagen kopietaxa för 2022. 

att  kopietaxan börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutet ersätter motsvarande delar i kommunens taxor 2022 antagna av kommun-
fullmäktige 2021-06-21 § 68.  

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kapitlet 5 § har kommuner rätt att ta avgifter för 
tjänster och nyttighet som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller 
annan författning. 

Hur allmänna handlingar hanteras påverkar möjligheten till insyn i kommunens 
verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av de allmänna 
handlingar som är offentliga. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt 
demokratiska samhälle. Det är viktigt att Borgholms kommun hanterar handlingar-
na på ett konsekvent sätt: registrerar, diarieför, sorterar, gallrar, förvarar och arki-
verar. 

Varje år tar Borgholms kommun beslut om taxor, här ingår kopietaxan. För att göra 
det lätt både för kund, medborgare samt personal har en arbetsgrupp arbetat fram 
ett förslag avseende kopietaxa för hela Borgholms kommun. Arbetsgruppen har 
bestått av; administrativa chefen för socialförvaltningen, administrativa chefen för 
utbildningsförvaltningen, bibliotekschefen samt administrativa chefen för kommun-
ledningsförvaltningen. 

Kommunsfullmäktige antog en taxa för de som täcks i förslaget i och med budget 
2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 221 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att anta nedan föreslagen kopietaxa för 2022 och att ko-
pietaxan börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 149 föreslår kommunfullmäktige att anta nedan fö-
reslagen kopietaxa för 2022, att kopietaxan börjar gälla från och med 2022-01-01 
samt att beslutet ersätter motsvarande delar i kommunens taxor 2022 antagna av 
kommun-fullmäktige 2021-06-21 § 68. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 149. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 221. 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Kopietaxa, 2021-10-28. 

Bedömning 
Förslaget anses göra kopieringstaxan mer enhetlig och mer förståelig för anställda 
och allmänheten. 

Taxan för kopiering ska vara satt efter ett självkostnadspris och därför anses vissa 
taxor spegla detta. 

På grund av ökade styckkostnader för hantering av material som inte är digital, ex-
empelvis DVD-skivor och microfilm, innehåller förslaget höjningar för kopior från 
dessa medier. 

Förslaget betyder att taxan antagen av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 68 änd-
ras i de delar som ingår i den nya taxan.  

Konsekvensanalys 
Förslaget beräknas inte märkvärt påverka kommunens intäkter i samband med ut-
lämnande av kopior. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 174 Dnr 2021/81 041 KS 
 
PBL-taxa 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta PBL-taxa 2022 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommuner ska kunna få täck-
ning för sina kostnader för den verksamhet i enlighet med plan- och bygglagen 
(PBL) som kan finansieras via avgifter. Att upprätta en taxa är ett kommunalt an-
svar. Vid behov bearbetas och kompletteras taxeunderlaget. Ärendet avser uppda-
terad PBL-taxa (taxa rörande tjänster reglerade i plan- och bygglagen SFS 
2010:900) för 2022.  

Förändringar har gjorts av tabell 1 avseende tillbyggnad av bostadshus.  

Förändringen har gjorts då samma åtgärd var möjlig att tolka in på fler kolumner i 
tabellen.  

Även fasta priser har lagts till för åtgärder som tidigare baserades på procentuell ut-
räkning av bygglovsavgift.  

Kart- och mätdelen i taxan har förenklats med fasta priser och timdebitering.  

Plandelen har fått förtydligande med redovisad handläggningskostnad: 1188 kr/tim. 
Samt en förbättrad hänvisning till tabell för objektsfaktor. (tabell 3 objektsfaktor). 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-07 § 252 föreslår kommunfullmäktige att an-
ta PBL-taxa 2022 enligt förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 222 föreslår kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att anta PBL-taxa 2022 enligt förslag. 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 150 föreslår kommunfullmäktige att anta PBL-taxa 
2022 enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 222. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-07 § 252. 

Förslag till PBL-taxa 2022, 2021-10-28.  

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-10-28. 
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Bedömning 
Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 12 kapitel 8 § ger möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och 
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar el-
ler andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan 
dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-
niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande 
av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om 
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. 

Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 12 kapitlet 9 § i samma lag ta ut en 
planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller om-
rådesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kapitlet 7 § (skylt eller ljusanordning eller an-
nan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av 
planen eller områdesbestämmelserna. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

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

Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor ska frysas på 2020 års nivå gällande 
ärende 12-14 samt 16-17 och att kostnaden ska tas mot resultatet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 175 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Taxa för livsmedelskontroll 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll. 
 
att  anta den nya beräkningen av timtaxa till 1207 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Allmänt i Sverige gäller att all tillsyn ska finansieras med avgifter. Förordning 
2021:176 om avgifter i offentlig kontroll av livsmedel gäller från och med 1 april 
2021 och innebär att alla avgifter för livsmedelskontroll ska debiteras i efterhand. 
Detta ska gälla fullt ut från och med 2024, vilket innebär att det finns en över-
gångsperiod fram till dess. Kontrollmyndigheten kan själv bestämma med vilken 
takt införseln av efterhandsdebiteringen ska ske. Med tanke på att flera större för-
ändringar inom livsmedelskontrollen är att vänta inom samma tidsperiod kan det 
vara en bra idé att införa efterhandsdebitering fullt ut från och med 2022-01-01. 
Näringslivet i Borgholms kommun har länge efterfrågat en efterhandsdebitering, 
vilket också talar för att införa detta snarast möjligt. 

Kontrollförordningen (EU) 2017/625 och Livsmedelslagen (2006:804) har infört en 
del nya begrepp som inte fanns tidigare och av den anledningen är en uppdatering 
av taxebestämmelserna nödvändig för att nämnden ska kunna ta betalt fullt ut för 
kontrollen. Detta gäller oavsett om nämnden beslutar att införa efterhandsdebite-
ring 2022 eller inte. 

Revidering av timtaxan är motiverat eftersom den senaste beräkningen gjordes 
2015 och sedan dess har förvaltningen omorganiserats till fler mindre enheter. Bå-
de miljöenhet och administrativa enheten har fysiskt flyttats från övriga enheter, 
med egna lokalkostnader och längre avstånd till gemensam service som konse-
kvens. Arbetssätt och rutiner har också förändrats under denna period. En ny mo-
dell har presenterats från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som är lättare 
att följa än den tidigare modellen. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 253 förslår kommunfullmäktige att anta 
de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll samt den nya beräkningen av 
timtaxa till 1207 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 223 föreslår kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att anta de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll 
och att anta den nya beräkningen av timtaxa till 1207 kronor. 
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Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 151 föreslår kommunfullmäktige att anta de nya 
taxebestämmelserna för livsmedelskontroll och att anta den nya beräkningen av tim-
taxa till 1207 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 151. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 223. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 253. 

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-10-28. 

Förslag på Taxebestämmelser för livsmedelskontroll 2022, 2021-10-28. 

Excelfil visande timavgift för Livsmedelskontroll 2022, 2021-10-28. 

Bedömning 
Timtaxan är beräknad med utgångspunkt av SKR:s modell för beräkning av timtaxa 
för livsmedelskontroll publicerad i september 2021 på deras hemsida. Beräkningen 
av timtaxan är utförd med de siffror som är aktuella för 2021, och korrigerad för 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 2021.  

Vid beräkningen av timtaxan har det antagits att täckningsgraden för en tjänst som 
miljöinspektör inom livsmedelsområdet är 80 %. Det vill säga 20 % av tjänsten är 
skattefinansierat. Därför är denna andel borttagen vid beräkningen av kostnaderna. 
När det gäller sommarvikarier och administrativ personal har detta inte räknats 
bort, där är täckningen 100 %. 

Beräkningen av kontrolltid är uppskattade siffror baseras på antalet planerade kon-
troller och registreringar de senaste åren och aktuell bemanning. Miljöenheten har 
två miljöinspektörer som båda arbetar 80 % inom livsmedelkontroll (inklusive 
dricksvatten) och under 2021 har två sommarvikarier varit anställda i 1,5 månader.    

I nuvarande beräkning hamnar timtaxan på 1207 kronor efter uppräkning av PKV 
(1179 kronor före justering), vilket motsvarar en höjning med 9 % av nuvarande 
taxa på 1081 kronor. Genomsnittet för livsmedelstaxan i hela riket var 1159 kronor 
år 2020 enligt Livsmedelsverkets myndighetsrapportering. Då var timavgiften i 
Borgholms kommun på 1053, alltså drygt 100 kronor under genomsnittet. Med 
bakgrund av detta anser miljöenheten att en ökning med 98 kronor är rimlig.      

Jämförelse av olika timtaxor i regionen (siffror från Miljösamverkan syd-ost). 

Konsekvensanalys 
Den nya kontrollförordningen innebär att de gällande taxebestämmelserna inte ger 
nämnden rätt att ta betalt för ”annan offentlig verksamhet”. Detta påverkar nämn-
dens möjlighet att täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen. Före utgången av 
2023 måste efterhandsdebitering vara införd, annars kan nämnden inte debitera för 
kontrolltid.  
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Om inte timtaxan justeras så riskeras ett underskott och att skattemedel felaktigt an-
vänds till livsmedelskontrollen. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

Yrkande 
Joel Schäfer (S) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor ska frysas på 2020 års nivå gällande 
ärende 12-14 samt 16-17 och att kostnaden ska tas mot resultatet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 176 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per timme. 

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 kostnadsutveckling. Det 
är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sek-
torns 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 innevarande 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 september/oktober 2021 anges ett prisindex om 2,4 % för 
2021. Förslag till timtaxa för år 2022 redovisat ovan innebär alltså en höjning om 
2,4 % utifrån 2021 års timtaxa på 965 kronor för miljötillsyn. 

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken bygger på timavgift som är be-
räknad enligt SKR:s modell (SKR).  

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254 föreslår kommunfullmäktige anta 
Sveriges kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal verksamhet 
(PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Tim-
taxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per timme. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att anta Sveriges kommuner och regioners redovisade 
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt PKV 988 kronor per 
timme. 
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Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 152 föreslår kommunfullmäktige att anta Sveriges 
kommuner och regioners redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gäl-
lande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir ef-
ter höjning enligt PKV 988 kronor per timme. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 152. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254. 

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2021-10-28. 

SKR:s prisindex kommunalverksamhet för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
2021-10-28. 

Bedömning 
Med den presenterade justeringen hamnar timtaxan på 988 kronor efter uppräk-
ning med PKV från 965 kronor som är 2021 års timtaxa.  

Miljösamverkan Sydost har gjort en sammanställning över olika timtaxor i Kalmar 
län samt på Gotland.  

Kommun Avgift miljö 2020, 
kronor per timme 

Avgift miljö 2021, 
kronor per timme 

Kalmar 951 971 
Mönsterås 890 925 
Nybro   980 
Gotland   1020 
Torsås   940 
Högsby 880 900 
Vimmerby/Hultsfred                  781 

Västervik   981 
Borgholm 940 965 
Oskarshamn 946 1078 
Emmaboda 935  995  
Mörbylånga   975  

Sammanställningen visar att sju kommuner i länet har högre avgift och fyra 
kommuner har en lägre timavgift än Borgholm. Förutsatt att övriga kommuner 
tillämpar samma index för taxehöjning betyder det att Borgholms kommun ligger 
i den undre halvan i länet gällande timtaxenivå. 

Konsekvensanalys 
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara 
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så 
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sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor. Fördelarna med att an-
vända indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär dels en mins-
kad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de 
kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. Om nämnden beslutar 
att anta den föreslagna höjningen innebär det att timtaxan fortsätter höjas genom en 
kontinuerlig anpassning till kostnadsutvecklingen. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

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

Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor ska frysas på 2020 års nivå gällande 
ärende 12-14 samt 16-17 och att kostnaden ska tas mot resultatet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 177 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Taxa Borgholms slott 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  justera Borgholms slotts taxa 2022 genom att 

 sätta entrépriset för barn mellan 5-11 år till 60 kronor under perioden juni-au-
gusti med start 2022; 

 sätta priset för barnvisning till 400 kronor + entréavgift; 

 sätta priset för vuxenvisning till 600 kronor + entréavgift; 

 sätta priset för kvälls/helgvisning till 800 kronor + entréavgift. 

Ärendebeskrivning 
Barnens slott är en viktig programpunkt för verksamheten på Borgholms Slott. Pro-
grampunkten är ett uppskattat inslag för våra besökande barnfamiljer. 

Barnens slott, i sin nuvarande form, har bedrivits under cirka 20 år och delar av nu-
varande inventarier och installationer är i stort behov av förnyelse. Som ett led i 
detta arbete ses helheten över inom verksamheten Barnens slott inför säsongen 
2022. En del aktiviteter plockas bort och nya kommer till.  

En central del som är i behov att förändras är själva avgiften som barn erlagt för att 
delta verksamheten Barnens slott. Även om barnen haft fri entré till slottet har de-
ras medverkan i olika aktiviteter inom Barnens slott varit avgiftsbelagd. Avgifterna 
har varit olika beroende på vilka aktiviteter barnen avsett delta i.  

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254 föreslår kommunfullmäktige att an-
ta SKRs redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av 
timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning enligt 
PKV 988 kr per timme. Samt föreslår nämnden kommunfullmäktige att anta taxan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att justera Borgholms slotts taxa 2022 genom att sätta 
entrépriset för barn mellan 5-11 år till 60 kronor under perioden juni-augusti med 
start 2022; sätta priset för barnvisning till 400 kronor + entréavgift; sätta priset för 
vuxenvisning till 600 kronor + entréavgift; sätta priset för kvälls/helgvisning till 800 
kronor + entréavgift.  

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 153 föreslår kommunfullmäktige att justera Borg-
holms slotts taxa 2022 genom att sätta entrépriset för barn mellan 5-11 år till 60 
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kronor under perioden juni-augusti med start 2022; sätta priset för barnvisning till 
400 kronor + entréavgift; sätta priset för vuxenvisning till 600 kronor + entréavgift; 
sätta priset för kvälls/helgvisning till 800 kronor + entréavgift. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 153. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 224. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-21 § 254. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-02. 

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, prisindex kommunal verksamhet. 

Bedömning 
Slottsverksamheten är idag kontantfri och verksamheten önskar förändra tidigare 
betalsystem inom Barnens slott till att innefatta en entréavgift för barn mellan 5-11 
år, detta skulle ersätta tidigare betalsystem. Detta för att få en fungerande betal-
lösning inom befintligt betalsystem som blir mer kostnadseffektiv och driftsäker för 
verksamheten.  

Om vi jämför likartade besöksmål med inriktning mot barnfamiljer, som Astrid Lind-
grens värld och Kalmar Slott, har de redan idag en entréavgift för barn som samti-
digt ger barnen tillträde till merparten av de aktiviteter som riktar sig till målgruppen 
inom deras anläggningar. 

En justering av nuvarande priser för olika kategorier visningar på slottet är i behov 
av att justeras då nuvarande prisbild inte täcker de faktiska kostnaderna för en gui-
de i samband med en visning. Målsättningen för verksamheten är att visningsavgif-
ten skall täcka kostnaden för guiden. 

Konsekvensanalys 
Ändringar enligt förslagen ovan förändrar inte redan tagen budget för 2022. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet.  

Protokollsanteckning 

Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
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Slottschefen 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 178 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Återvinning och avfallstaxa 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta återvinnings- och avfallstaxa 2022 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi har skickat över ett förslag på återvinnings- och avfallstaxa för 
2022 till kommunen för beredning och beslut. 
 
Avfallstaxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra 
styrmedel för att nå uppsatta mål. 
 
Borgholm Energis styrelse 2021-10-20 § 71 beslutade att överlämna förslaget till 
taxa för beredning och beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 226 föreslår kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att anta återvinnings- och avfallstaxa 2022 enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 154 föreslår kommunfullmäktige att anta återvin-
nings- och avfallstaxa 2022 enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 154. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 226. 

Borgholm Energi 2021-10-20 § 71. 

Förslag till Återvinning- och avfallstaxa 2022, 2021-10-28. 

Promemoria till förslag till Återvinnings- och avfallstaxa 2022, 2021-10-28. 

Förtydliganden om kundpåverkan av förslag till Återvinnings- och avfallstaxa 2022, 
2021-10-28. 

Bedömning 
Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader 2022, i 
enlighet med verksamhetens driftbudget. Avfallstaxan 2022 beräknas ge en totalin-
täkt på cirka 26 620 000 kronor exklusive moms, vilket är en intäktsökning med 1,8 
% (cirka 470 000 kronor exklusive moms) jämfört med beslutad budget 2021. Av-
gifterna för tjänsterna i avfallstaxan ökas dock med mer än 1,8 %. Det finns två an-
ledningar till detta: 
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 Att utnyttjandegraden av tilläggstjänsterna för mat- och restavfall har mins-
kat. Exempel på sådan tjänst är extra tömning på kärl och container. 
Mängden mat- och restavfall som slängs i sopkärl och container har mins-
kat.  

 Att utnyttjandegraden av tilläggstjänster minskar beror troligen till stor del 
på att mängden avfall som slängs minskat, då behövs inte lika många töm-
ningar. Ytterligare en orsak är nog att Borgholm Energi under två års tid 
gått ut med mer riktad information till kunderna om att se över sina abon-
nemang och antalet extratömningar i en del att minska mängden transpor-
ter. Att minska transporter är ett mål i Borgholms kommuns avfallsplan.  
Den minskade mängden mat- och restavfall som slängs i Borgholms kom-
mun bidrar till att Sveriges, EU:s och FN:s miljömål samt att mål i Borg-
holms kommuns avfallsplan uppfylls. 

 
Avgifts- och övriga förändringar på de olika tjänsterna beskrivs i promemoria till 
förslag ”Borgholms kommuns Avfallstaxa för kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar”.  
 
Den 2020-08-01 trädde ett antal ändringar i 15 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808) 
och en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. En av ändringarna är att defini-
tionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommuna-
la ansvaret enligt 15 kapitlet 20 § revideras. Därför har begreppet hushållsavfall 
bytts ut i avfallstaxan. 
 
Den 2020-12-23 beslutade Regeringen att producentansvaret för returpapper (tid-
ningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävs den 2021-12-30. Returpap-
per är därefter ett avfall under kommunalt ansvar, vilket innebär att kommunerna 
från och med den 2022-01-01 har ansvar för insamling och behandling av retur-
papper, och även för kostnaderna förknippade med detta. Därför har avgifter för-
knippade med returpapper tagits fram.  

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor ska frysas på 2020 års nivå gällande 
ärende 12-14 samt 16-17 och att kostnaden ska tas mot resultatet. 

Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. (Ilko yrkar också avslag till Eriks yrkande) 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Erik Arvidssons förslag till beslut. 

 

32



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 178   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Propositionsordning 
Av framställda propositioner 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 före-
slag till beslut röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons förslag till beslut röstar 
nej.  

Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 4 nej-röster, 1 avstår och 1 är frånvarande (se 
Bilaga 2). Därmed bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skrift-
ligt. 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi 
Avfall- och återvinningschef, Borgholm Energi 
______________
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Reservation  KF ärende 16 och 17 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att frysa de rörliga taxorna på 
2020 års nivå. 

Priset på el energi och bränslen har rusat under 2021 och det finns en gräns för 
hur mycket skattekollektivet orkar med 2022 kommer innebära 
reallönesänkningar för kommunens hushåll samtidigt som inflationen tar fart 
och risken för räntehöjningar är påtaglig. Vidare flaggas det för en allmän 
prisuppgång inte minst på dagligvaror och mat. Vi gör detta för att något lindra 
effekterna för våra hårt prövade medborgare. 

Förtydligande Vad vi avser här är de rörliga taxorna för avfallshantering och 
vatten och avlopp samt avfall för hushåll skrivna i kommunen och inget annat 
kostnaderna för detta beräknar vi till mellan 2-3 miljoner kr och tas från 
kommunens resultat. 

 

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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 Sammanträdesdatum Paragraf 

2021-12-13 178  

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021 klockan 19:26:09. 
16 Återvinning och avfallstaxa 2022.  
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar – ja;  
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar - nej 
Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        
Mats Olsson                              (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)       -          Kjell Ivar Karlsson                      X      
Anna Victor Hiort                        (M)        -          Kristina Linåker X        
Mattias Krusell                          (S)        -                                                   X        
Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   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        
Axel Andersson                           (C)        -                                                   X        
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                      X  
Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -          Jörgen Jannerstrand                                          X        
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                    X      
SUMMA: 29 4 1 1 
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§ 179 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Vatten- och avloppstaxa 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till vatten- och avloppstaxa 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska anta en taxa för kommunens/Borgholm Energis vatten och 
avloppstjänster 2022. Borgholm Energi har tagit fram ett förslag om att läm-
nas vatten- och avloppstaxan oförändrad jämfört med gällande vatten- och 
avloppstaxa. 

Borgholm Energi 2021-10-20 § 74 beslutade att godkänna förslaget och 
översända det till kommunfullmäktige i Borgholms kommun för antagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 227 föreslår kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till vatten- och avloppstaxa 
2022. 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 155 föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till vatten- och avloppstaxa 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 155. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-02 § 227. 
Borgholm Energi 2021-10-20 § 74. 
Förslag till Vatten- och avloppstaxa 2022. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL) och Ilko Corkovic (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Erik Arvidsson (SD) yrkar att samtliga taxor ska frysas på 2020 års nivå gällande 
ärende 12-14 samt 16-17 och att kostnaden ska tas mot resultatet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Erik Arvidssons förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställda propositioner 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 förslag till beslut röstar 
nej.  

Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 4 nej-röster, 1 avstår och 1 är frånvarande (se 
Bilaga 3).  Därmed bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och försklarar sin reservation skrift-
ligt. 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Att delta i ett taxeärende och sätta sig in i varje detalj där allt redan är avgjort innan i 
eventuell nämnd, utskott och kommunstyrelse där vårt parti inte får vara med känns 
tämligen meningslöst. Vi har ju ingen som helst insyn i hur i berörd nämnd eller ut-
skott har resonerat om grunderna. Avstår därför från att delta i detta ärende där be-
slutet i praktiken redan är orubbligt klart. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Reservation  KF ärende 16 och 17 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att frysa de rörliga taxorna på 
2020 års nivå. 

Priset på el energi och bränslen har rusat under 2021 och det finns en gräns för 
hur mycket skattekollektivet orkar med 2022 kommer innebära 
reallönesänkningar för kommunens hushåll samtidigt som inflationen tar fart 
och risken för räntehöjningar är påtaglig. Vidare flaggas det för en allmän 
prisuppgång inte minst på dagligvaror och mat. Vi gör detta för att något lindra 
effekterna för våra hårt prövade medborgare. 

Förtydligande Vad vi avser här är de rörliga taxorna för avfallshantering och 
vatten och avlopp samt avfall för hushåll skrivna i kommunen och inget annat 
kostnaderna för detta beräknar vi till mellan 2-3 miljoner kr och tas från 
kommunens resultat. 

 

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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2021-12-13 179  

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021 klockan 19:35:45. 
17 Vatten- och avloppstaxa 2022.  
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar – ja;  
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar - nej 
Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        
Mats Olsson                              (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)       -          Kjell Ivar Karlsson                      X      
Anna Victor Hiort                        (M)        -          Kristina Linåker X        
Mattias Krusell                          (S)        -                                                   X        
Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   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        
Axel Andersson                           (C)        -                                                   X        
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                      X  
Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -          Jörgen Jannerstrand                                          X        
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                    X      
SUMMA: 29 4 1 1 
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§ 180 Dnr 2021/188 252 KS 
 
Föreningarnas hus -  köp av fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna förslaget till köpekontrakt gällande fastigheterna Törnrosen 2, 8 

och 9 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor.  

att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med 
föreningen Folkets Hus i Borgholm i enlighet med villkoren som finns bifoga-
de köpekontrakt. 

att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med 
pensionärorganisationerna SPF och PRO för att förverkliga ett Föreningarnas 
hus. 

att upphäva kontrakt om årligt driftbidrag om 250 000 till föreningen Folkets hus i 
Borgholm i samband med kommunens övertagande av fastigheterna och 
därtill uppdra åt kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott undersöka möj-
ligheten till nytt driftsbidrag för drift av biografverksamheten. 

att uppdra åt kommunstyrelsen att omedelbart uppdatera detaljplanen för Törn-
rosen 8 och 9 om köpet går igenom. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Folkets Hus i Borgholm och kommunen har under en tid haft dialog hur 
vi tillsammans ska säkra verksamheten som föreningen driver då föreningen inte 
har kraft att själva sköta fastigheterna på ett bra sätt. Därför föreslås att kommunen 
övertar fastigheterna för en köpeskilling om 1 000 000 kronor samtidigt som före-
ningen tecknar ett 30-årigt hyresavtal med kommunen avseende del av fastigheten 
Törnrosen 2 som garanterar dem rätten att utan ersättning nyttja lokalerna för bio, 
opera, teater och musikföreställningar. 

Förutom föreningen Folkets Hus i Borgholm ges utrymme att nyttja Törnrosen 2 för 
i huvudsak föreningsverksamhet och därigenom skapa ett föreningarnas hus i cen-
trala Borgholm. Dialog har under senare år hållits med SPF och PRO om fasta lo-
kaler för deras socialt viktiga verksamhet, vilket de i dagsläget delvis saknar. Des-
sa kan med fördel inhysas i denna fastighet. 

Övriga fastigheter kan kommunen över tid utveckla och den befintliga stadsplanen 
från 1942 medger för fastigheterna Törnrosen 8 och 9 byggrätter för cirka 8 lägen-
heter.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 250 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till köpekontrakt gällande fastighe-
terna Törnrosen 2, 8 och 9 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor. Att uppdra åt 
kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal med föreningen Fol-
kets Hus i Borgholm i enlighet med villkoren som finns bifogade köpekontrakt. 
Samt att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att teckna hyresavtal 
med pensionärorganisationerna SPF och PRO för att förverkliga ett föreningarnas 
hus.  

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 156 föreslår kommunfullmäktige att godkänna för-
slaget till köpekontrakt gällande fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9 för en köpeskil-
ling av 1 000 000 kronor, att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighetschefen att 
teckna hyresavtal med föreningen Folkets Hus i Borgholm i enlighet med villkoren 
som finns bifogade köpekontrakt, att uppdra åt kommunstyrelsen och fastighets-
chefen att teckna hyresavtal med pensionärorganisationerna SPF och PRO för att 
förverkliga ett Föreningarnas hus, att upphäva kontrakt om årligt driftbidrag om 250 
000 till föreningen Folkets hus i Borgholm i samband med kommunens övertagan-
de av fastigheterna och därtill uppdra åt kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
undersöka möjligheten till nytt driftsbidrag för drift av biografverksamheten och att 
uppdra åt kommunstyrelsen att omedelbart uppdatera detaljplanen för Törnrosen 8 
och 9 om köpet går igenom. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 156. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 250. 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

Utkast köpeavtal, 2021-11-04. 

Villkorsbilaga, 2021-11-04 

Kartbilaga, 2021-11-04. 

Bedömning 
Fastigheternas marknadsvärde bedöms vara betydligt högre än det framförhandla-
de priset och gynnar såväl föreningsverksamhet som en kommunal utveckling av 
fler bostäder. Redan idag finns det detaljplanlagt för bostäder på området. Det kan 
komma att behövas justeringar i fall kommunen beslutar att bygga exempelvis fler-
bostadshus på området. 

Föreningen får idag drygt 250 000 kronor i årligt bidrag av kommunen för sin verk-
samhet och sina lokaler. Om köpet går igenom kommer detta bidrag att utgå i 
samband med kommunens övertagande av fastigheterna och kommunstyrelsens 
kultur- och fritidsutskott uppdras undersöka möjligheten om ett nytt driftsbidrag till 
föreningen för drift av biografverksamheten. 
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Fastigheternas driftskostnader 2020 uppgick till cirka 185 000 kronor (VA, el, fjärr-
värme) och hyresintäkterna till 133 000 kronor (lägenhet, gamla konsum och gara-
gen). Fastighetens skick är delvis eftersatt och underhållsbehovet bedöms till cirka 
4 000 000 kronor vilket får arbetas in i kommunens underhållsplan. Behovet består 
av fasadunderhåll, ventilation samt ytskikt i huvudbyggnaden. Härutöver kan behov 
av hiss till andra våningen föreligga på sikt beroende på hur lokalerna ska använ-
das över tid ur ett tillgänglighetsperspektiv.  
 
Det behövs även en upprustning av biografssalongens inredning. Detta sköts med 
fördel av Förningen Folkets hus då denna skulle kunna söka betydande stöd mot-
svarande 50 % av kostnaden av Svenska Filminstitutet. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) klargör att det i beslutsunderlaget som kallas Villkorsbilaga .ska det 
på sida ett 

Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C), Marwin Johansson (KD), Erik Arvidsson (SD), 
Per Lublin (ÖP) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: 

 att ändra andra attsatsen till: ”Att uppdra till kommunstyrelsen att teckna av-
tal med föreningen Folkets Hus, som inkluderar skälig hyra, villkor för ömse-
sidiga uppsägningar av avtal samt tydlighet i vem som äger vad, samt tydlig-
göra att föreningen som tidigare kan ansöka om föreningsbidrag enligt de 
regler som gäller för kommunens stöd till föreningar. Nuvarande årligt drifts-
bidra på 250 000 kronor sägs upp.” 

 att till tredje attsatsen lägga: ”… att Affärsmodellen för föreningarnas hus 
måste säkerställa att verksamheten kan drivas kostnadsneutralt och inte be-
lasta resultatet i kommunen negativt.” 

 att till femte attsatsen lägga: ”Att snarast sälja dessa fastigheter externt och 
låta intäkterna finansiera delar av upprustningen av den befintliga byggna-
den.” 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordförande att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för delar av moderaternas 
yrkande. 
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Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se 
nedan). 

Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson (FÖL), Tomas Lind (FÖL) och Mats Ols-
son (FÖL) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). 

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
Fastighetsavdelningen 
______________
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Reservation kommunfullmäktige  2021-12-13
Ärende 18. Föreningarnas hus - köp av fastigheterna Törnrosen 2, 8 och 9

Vi reserverar oss mot dagens beslut till förmån av Moderaternas yrkande.
Framtid Öland vill helt klart främja kulturlivet i Borgholm, möjliggöra bions fortlevnad och
hjälpa till att lösa efterfrågan på lokal till kommunens pensionärsföreningar. Men inte på det
sätt som sker i detta fall.

1. Vi kan inte genomföra ett köp av Törnrosen 2, 8 och 9 (Folkets hus i Borgholm) med
argument som att medlemmarna i föreningen är för gamla och inte orkar med drift
och underhåll av byggnaden. Eller att föreningen inte har ekonomiska muskler att
genomföra erforderligt underhåll och renovering.
Likabehandlingsprincipen. I kommunen finns flertalet föreningar som sitter i samma
situation.

2. Att köpa för ett underpris för att sedan kompensera det med att erbjuda Folkets
husföreningen helt gratis biografverksamhet i lokalen. Under 30 år.
Likabehandlingsprincipen. Vilken annan förening i kommunen får kommunala
garantier att driva sin verksamhet i 30 år utan att betala vare sig hyra, el, VA,
försäkringar, underhåll etc?

3. Uppdra åt kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott att undersöka möjligheten till
nytt driftsbidrag för drift av biografverksamheten.
Likabehandlingsprincipen. Folkets husföreningen bör, liksom övriga föreningar i
kommunen, ansöka om driftsbidrag för att bedömas efter kommunens bidragsregler.
Dvs på lika villkor som alla andra föreningar i kommunen.

Det är många detaljer i detta ärende som är gigantiska avsteg mot likabehandlingsprincipen
och vi hade helst sett att ärendet beretts annorlunda redan från början. Att det inte idkades
byteshandel. Att kommunen betalade ett marknadsmässigt pris för att sedan sälja mark till
en privat aktör (med förbehåll att det byggs hyresrätter) för att finansiera
renoveringskostnaden om minst 4 mkr. Samt ta ut en skälig hyra av Folkets husföreningen i
samband med nyttjande av lokalen. (Vi föreslår inga skyhöga belopp, som ett exempel
avsätter Centrumbion i Löttorp 500 kr/film som hyra).

Framtid Öland
Torbjörn Johansson, Annette Hemlin, Tomas Lind, Mats Olsson
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Borgholm 211213 KF – skriftlig reservation ärende köp Törnrosen 2, 8 och 9 
 
Moderaterna reserverar till förmån för köpet av Törnrosen 2, 8 och 9 som ett 
resultat av avslag de 3 ändrings-, tilläggsyrkanden som blev nedröstade. 
 
För oss är det arbete som föreningen Folkets Hus mycket viktigt för Borgholms 
kommun och det utförs med stor skicklighet och kreativitet. 
Så i sak ser vi stora möjligheter och är positiva till förvärvet, dock så anförde vi 
och reserverade oss på följande 3 områden för att säkra ekonomi och långsiktig 
styrning omfattar följande: 
 

1. Likabehandling av ideella föreningar. Att ingå ett kontrakt utan ersättning 
på 30 år utan klausuler för omförhandling och hur avtalet ska kunna 
avslutas är inte bra, med denna lösning så får kommunen och politiken 
ingen formell insyn i föreningen såsom vi har med alla föreningar som är i 
behov av stöd från kommunen. Borgholms kommun har stöttat och hjälpt 
föreningslivet mycket aktivt och har också flera instrument att fortsätta 
att göra så. 

2. Att fastställa att föreningarnas hus, dvs verksamheten i fastigheten i sin 
helhet, ska drivas kostnadsneutralt. Detta för att undvika driftsunderskott 
som belastar skatteinvånarna. Detta avslogs också av majoriteten vilket är 
extra problematiskt då fastigheten sannolikt kommer att behöva en stor 
och omfattande renovering och upprustning. 

3. De fastigheter som är separat från huvudbyggnaden (Törnrosen 8 och 9) 
ska säljas så snart möjligt för att delfinansiera upprustning av 
huvudfastigheten. Detta yrkande avslogs också. 

 
Borgholm 200618 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud 
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§ 181 Dnr 2020/218 KS 
 
Köp av fastigheten Norra Gärdslösa 19:1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  köpa fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7 för 300 000 kronor för att möjliggö-

ra parkeringsplatser åt skol- och förskoleverksamheten.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten fick i uppdrag (Dnr 2020/218 KS) att undersöka möjligheten att få 
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa. Fastighetsägaren till Gärds-
lösa 19:1>7, Norra Gärdslösa 28 har ställt sig positiv till att avyttra cirka 1 125 
kvadratmeter till Borgholms kommun.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 253 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att köpa fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7 för 300 000 
kronor för att möjliggöra parkeringsplatser åt skol- och förskoleverksamheten. 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 158 föreslår kommunfullmäktige att köpa fastighe-
ten Norra Gärdslösa 19:1>7 för 300 000 kronor för att möjliggöra parkeringsplatser 
åt skol- och förskoleverksamheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 158. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 253. 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-01. 

Kartbilaga fastigheten Norra Gärdslösa 19:1>7. 

Bedömning 
Prisbilen stämmer överens med marknadsvärdet, enligt dialog med, av kommunen, 
upphandlad fastighetsmäklare. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
______________

47



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 182   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 182 Dnr 2021/221 KS 
 
Anmälan: Interpellation från Erik Arvidsson (SD) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ilko Corkovic angående kostnad för julbelysning och övriga 
elfrågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Erik Arvidsson (SD) rätt att ställa interpellationen som be-
svaras vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Erik Arvidsson (SD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Ilko Corkovic (S): 

Vi har alla lagt märke till den vackra julbelysningen som smyckar Borgholm om 
kvällarna men jag har några frågor angående kostnaderna för detta. El-priset är 
som vi alla vet exceptionellt högt och har pendlat mellan 2 kr och 4,20 kr nu i de-
cember. Vi är absolut inte emot belysningen men med dessa elpriser är kostnaden 
i hög grad relevant.  Mina frågor är följande 

1 vad har Borgholms kommun för elavtal , fast/rörlig kostnad kw? 
2 Vad blir kostnaderna för julbelysningen och har ni tagit höjd för ökade elkostna-
der?   
3 vilket konto belastar dessa kostnader. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelses ordförande 
______________
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§ 183 Dnr 2021/217 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Kameraövervakning på torget i 
Borgholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-12-03: 

att kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att med videoinspelning få kameraö-
vervaka stadens torg med närmaste omgivning och att kostnaden finansieras inom 
kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 184 Dnr 2021/229 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om att uppföra ett minnesmärke i 
Kay Wieståls park 

Beslut 
Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-12-12: 

att kommunfullmäktige beslutar att när pandemin är över låta sätta upp ett min-
nesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna 
av covid-19. 

Samtliga av dessa dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med fö-
delse och dödsår efter varje namn.  

I första hand bör minnesmärket bekostas gemensamt av de båda ölandskommu-
nern. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 185 Dnr 2021/228 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Om att uppmana partier att föreslå kvinnor att 
överta vakanta ordförandeposter 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-12-12: 

att kommunfullmäktige beslutar att rekommendera de partier som är representera-
de i kommunfullmäktige i vår kommun att vid varje fyllnadsval där partiet gör an-
språk på en ordförandepost - tills vidare och fram till att jämställdhet har uppnåtts i 
detta avseende - föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________

51



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 186   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 186 Dnr 2021/227 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om att tillsätta en beredningsgrupp 
att fördjupa sig i frågor om stigande vattennivåer 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-12-12: 

att kommunfullmäktige snarast möjligt tillsätter en beredningsgrupp att fördjupa sig 
i dessa frågor och inkomma med förslag till kommunfullmäktige samt att vart och 
ett av partierna i kommunfullmäktige får utse var sin representant med var sin er-
sättare att utgöra gruppen. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________ 
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§ 187 Dnr 2021/226 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om gymnasieskola i vår kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-12-12: 

att kommunfullmäktige beslutar att föreslå Kalmarsunds gymnasieförbund att starta 
en gymnasieskola med lämplig allmän bredd i vår kommun som i huvudsak ska va-
ra avsedd för ungdomar som har gått ut högstadiet här i vår kommun som ska slip-
pa behöva åka till Kalmar. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________ 
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§ 188 Dnr 2021/225 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Om elevhem för gymnasieelever 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-12-12: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med soci-
alnämnden skapa elevhem med personalbemanning i Borgholm/Köpingsvik för 
gymnasieelever från norra delen av kommunen samt äska erforderliga medel för 
detta. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 189   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 189 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till ordförande i kommunstyrelsens ar-
betsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi 
AB om plastavfall 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till ordförande i kommunstyrelsens ar-
betsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi Staffan Lars-
son (C): 

Vi är många som åker till återvinningscentralerna i vår kommun med vårt plastavfall 
och puttar in det i ofta överfyllda containrar. Men vad sker med allt vårt plastavfall 
sedan?  
Vad hamnar i haven och vad hamnar i luften?  
Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har BEAB för att någon ”återvinning” 
verkligen sker?  
Vad har man för koll?  
Och vad har du själv för koll på detta? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i BEAB 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 190   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 190 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till sammankallande i kommunstyrelses 
kultur- och fritidsutskott om Kamelen 1 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till sammankallande ledamot i kom-
munstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sara Kånåhols (V): 

När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation om vid senaste 
kommunfullmäktigemöte om hur man i kulturutskottet ställt sig till ett eventuellt för-
värv av fastigheten Kamelen 1 (f d Svalan och gamla Borgholms-Biografen) för 
framtida användande som kulturhus - aktualiserat av att fastigheten bjudits ut till 
försäljning) läste du upp ett färdigskrivet svar och lade till att fastigheten inte längre 
var till salu. Har du själv hört dig för om fastigheten skulle vara till salu därest man 
från kommunens sida visade sitt intresse och vem har du så fall talat med?  

I ditt färdigskrivna svar hade du räknat upp allt möjligt annat som händer och fötter 
runt om i kommunen men ingenting om just hur f d Galleri Svalan, den fina gårds-
miljön och den gamla biografen skulle kunna utvecklas i kommunens regi, så jag 
undrar om du överhuvud taget har fört upp möjligheten att köpa fastigheten på 
dagordningen vid något av utskottets sammanträden?  

Bara möjligheten att kunna komma över denna kulturhusfastighet borde ha varit 
anledning att snabbt sammankalla utskottet eller missade du att se dom möjlighe-
ter ett förvärv skulle kunna ge? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Sammankallande ledamot i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 191   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 191 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till krisledningsnämndens ordförande an-
gående vart dom nio av tio i Borgholms tätortsområde ska ta vägen vid 
flyglarm som det inte finns plats för i befintliga skyddsrum och vad det 
då finns för skydd för huvuddelen av kommu 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till krisledningsnämndens ordförande 
Ilko Corkovic (S): 

När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation vid senaste kom-
munfullmäktigemötet hänvisade du till en karta som du dock inte hade bifogat till 
ditt skriftliga svar och som jag själv har fått söka mig till. Av denna framgår det att 
det i hela Borgholms- Köpingsviks tätortsområde finns sju skyddsrum med plats för 
sammanlagt 400 invånare. Vart ska dom övriga cirka 3 500 fastboende i området 
ta vägen om flyglarmet går igång? Och alla dom cirka 8 000 fastboende som bor i 
övriga delar av kommunen?  

Plus alla sommarboende och turister om ett flyganfall mot ön skulle inträffa under 
turistsäsong? Ska fastboende ges företräde till de begränsade platserna i skydds-
rummen som finns och hur ska insläppet i skyddsrum organiseras så att inte pa-
nikträngsel uppstår?  

Du skriver att skyddsrummen är en statlig angelägenhet och menar du därmed att 
kommunens krisledning inte har något ansvar att påpeka för den statliga myndig-
heten att antalet skyddsrum och platser i skyddsrum är otillräckligt?  

Eller vill du och krisledningsnämnden utesluta risken för att ett flyganfall någonsin 
kan bli aktuellt? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Krisledningsnämndens ordförande 
______________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-13 192   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 192 Dnr 2018/218 116 KS 
 
För kännedom: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
för Centerpartiet och Socialdemokraterna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-11-26 § 146 beslutade att godkänna Ulrika Lindhs, le-
damot i kommunfullmäktige, avsägelse och att hos Länsstyrelsen i Kalmar län be-
gära ny sammanräkning för ledamot för Centerpartiet i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 2021-11-26 § 162 beslutade att godkänna Cecilia Ahlströms, 
ledamot i kommunfullmäktige, avsägelse och att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
begära ny sammanräkning för ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäkti-
ge. 

Länsstyrelsen i Kalmar län lämnade 2021-12-09 information om att: 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna; Ny 
ledamot Mattias Krusell, ny ersättare Linda Sagemark. Avgången ledamot Cecilia 
Ahlström, 2021-12-09. 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Centerparitet; Ny leda-
mot Axel Andersson, ny ersättare Sibylla Axelsson. Avgången ledamot Ulrika 
Lindh, 2021-12-09. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om informationen kan läggas till handlingarna 
och finner att kommunfullmäktige kan göra så. 

Ordförande välkomnar Linda Sagemark och Sibylla Axelsson som ersättare i kom-
munfullmäktige och Mattias Krusell och Axel Andersson som nya ordinarie ledamö-
ter. 

Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
______________
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BILAGA 1 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Sammanträdesdatum  

2021-12-13  

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021 klockan 18:39:32. 
Ledamöter Parti Krets Tjänstgörande ersättare Närv. Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X      
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X      
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X      
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X      
Mats Olsson                              (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)       -          Kjell Ivar Karlsson                     X      
Anna Victor Hiort                        (M)        -          Kristina Linåker X      
Mattias Krusell                          (S)        -                                                   X      
Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   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      
Axel Andersson                           (C)        -                                                   X      
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                    X     
Iréne Persson                            (S)        -                                                   X      
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -          Jörgen Jannerstrand                                          X      
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X      
SUMMA: 34 1 
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