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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 206 Godkännande av föregående protokoll §§ 193-195 4

§ 207 Godkännande av kungörelse 5

§ 208 Godkännande av dagordning 6

§ 209 Allmänhetens frågestund 7

§ 210 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - fler hållplatser för 
kollektivtrafiken i Borgholms innerstad 

2018/213 109 8

§ 211 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - övergångsställe, gångväg samt 
busshållplats vid Hälsocentralen 

2018/214 109 9

§ 212 ANMÄLAN; Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) - 
iordningställa Ölanda som beredskapsfält för brandflyg

2018/241 109 10

§ 213 ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande vänthallen i Borgholm

2018/7 101 11

§ 214 Godkännande avveckling av regionförbundet, ändrad förbunds-
ordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare

2018/221 106 12 - 13

§ 215 Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019: Region 
Kalmar län

2018/203 106 14 - 16

§ 216 Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av 
vindkraftverk Kastlösa

2018/209 381 17

§ 217 Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av aktier i 
Bixia Prowin

2018/210 381 18

§ 218 Delårsrapport 2018 samt granskningsrapport. 2016/246 041 19 - 20

§ 219 Antagande av höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen 

2018/128 041 21 - 22

§ 220 Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL 2018/128 041 23 - 24

§ 221 Ny taxemodell för renhållning och avfall 2019 samt oförändrad taxa 
2019 

2018/243 450 25 - 26

§ 222 VA-taxa 2019 2018/252 361 27

§ 223 Antagande av Detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens camping 2016/185 214 28 - 29

§ 224 Antagande av grönstrukturplan för Borgholms kommun 2018/41 403 30 - 31

§ 225 Fråga från Marcel van Luijn (M) till Ilko Corkovic (S) gällande 
viceordförandeposten i valberedningen

2018/7 101 32

§ 226 Sammanträdestider  2019 2018/254 006 33

§ 227 Politiska uppdrag 2018-2022;  Ny C-ersättare i kommunfullmäktige 2018/218 116 34

§ 228 Politiska uppdrag 2018-2022;  Ny S-ersättare i kommunfullmäktige 2018/218 116 35

§ 229 Politiska uppdrag 2018-2022;  Ny SD-ersättare i kommunfullmäktige 2018/218 116 36
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 Avsägelse Politiska uppdrag 2014-2018; Borgholm Energi Elnät AB, 
C-ersättare Peder Svensson

2014/220 116 37

§ 231 Återtagen motion (Eva Wahlgren C) - Utveckla och bygg ut 
Åkerbobadet

2014/271 109 38

§ 232 Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning

2018/84 109 39

§ 233 För kännedom Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens 
ekonomiska situation.

2018/216 007 40
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 206

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206

Godkännande av föregående protokoll §§ 193-195

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna §§ 193 -195 från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-15. 

Paragraferna är därmed justerade. 

Ärendebeskrivning
Ärendet är lyft eftersom ålderspresident Per Lublin (ÖP) meddelat att han inte har 
för avsikt att justera de paragrafer där han var ordförande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-15.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna paragraferna och 
konstaterar att kommunfullmäktige godkänner desamma. 

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 207

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 208

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillkommande ärenden.

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om två tillkommande ärenden:
Fråga från Marcel van Luijn.
Interpellation från Per Lublin. 

Vid fråga till kommunfullmäktige konstaterar ordföranden att fullmäktige godkänner 
dagordningen med ovan redovisade tillkommande ärenden. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 209

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209

Allmänhetens frågestund
Ärendet utgår då inga frågor ställs. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 210

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 Dnr 2018/213 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - fler hållplatser för kollektiv-
trafiken i Borgholms innerstad

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-09-17
- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hos landstinget påtala 

behovet att kollektivtrafiken på busslinje 101 behöver angöra fler hållplatser i 
Borgholms innerstad och att sträckningen Kalmar C och Borgholms Resecentrum 
efter infarten till Borgholm leds via Tullgatan-Badhusgatan-Slottsgatan på det sätt 
som den gick tidigare med nyttjande av där befintliga busshållplatser. 

Beslutsunderlag
Motion 2018-11-17

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
förslaget.

Skickas till
Kommunchefen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 211

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 Dnr 2018/214 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - övergångsställe, gångväg 
samt busshållplats vid Hälsocentralen

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-11-17 
- att kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att se till att de anordnas en 

busshållplats på norra infarten vid Hälsocentralen och verka för att den nyttjas av 
linjetrafiken mellan Borgholm och Köpingsvik samt att det anordnas ordentliga 
övergångsställen med tillhörande gångbanor vid Hälsocentralen och busshåll-
platsen. 

Beslutsunderlag
Motion 2018-11-17

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
förslaget.

Skickas till
Kommunchefen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 212

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212 Dnr 2018/241 109 KS

ANMÄLAN; Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) -  
iordningställa Ölanda som beredskapsfält för brandflyg

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna föreslår genom Marwin Johansson och Arne Sjögren i motion 
inkommen 2018-10-22 
- att beredskapsfrågan snabbutreds.
- att kommunledningen prioriterar säkerhetsfrågan med Ölanda som 

beredskapsfält.
- att upprustningsarbetet på Ölanda så långt möjligt är verkställt före sommaren 

2019.

Beslutsunderlag
Motion 2018-10-20

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
förslaget. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 213

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 Dnr 2018/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande vänthallen i Borgholm

Beslut
Kommunfullmäktige medger rätt att ställa interpellation som besvaras vid ett 
kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer i interpellation 2018-11-19 följande frågor till kommun-
styrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)
”- Har du någon gång besökt i Nybro och studerat deras förnämliga ReseCenter 

som jag vid flera tillfällen bett dig att göra. 
- Varför ska Borgholmsborna ha ett så fruktansvärt mycket sämre resecenter än 

vad dom har i Nybro?
- Vad tänker du göra åt saken?
- När tänker du leverera?
- När ska vänthallen öppnas igen?
- När ska turistbyrån flyttas tillbaka dit igen?
- När ska man åter kunna köpa biljetter över disk i stationsbyggnaden som det var 

innan du blev kommunalråd?
- När kan kommunen medverka till att det kan öppnas någon form av café eller 

servering i stationsbyggnaden?
- När ska toaletten inne i stationsbyggnaden öppnas igen?
- När ska hänvisningsskylten med texten Toalett äntligen börja peka mot de 

toaletter utomhus som du skrutit med i Ölandsbladet artikel istället för att peka 
ner mot hamnen – åt käpprätt fel håll – som den nu har gjort i något års tid och 
som vi pratat om på mina stadsvandringar i somras?”

Beslutsunderlag
Interpellation 2018-11-19

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 Dnr 2018/221 106 KS

Godkännande avveckling av regionförbundet, ändrad förbunds-
ordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Ilko Corkovic (S) till ordinarie ledamot och Eva-Lena Israelsson (S) till 

ersättare i regionförbundets styrelse till dess att likvideringen av Regionför-
bundet i Kalmar län är genomförd. 

att godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 
likvidation 1 januari 2019.

att godkänna ändringarna i förbundsordningen.
att godkänna ändringarna i reglementet.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län informerar i skrivelse 2018-09-26 att det behöver 
finnas en styrelse även under en del av år 2019. 

Beslut fattades på regionförbundets styrelse 2018-09-20 gällande ändringar av 
förbundsordning och hantering av likvidering av förbundet samt hemställan att 
respektive huvudman utser en ledamot och en ersättare till regionförbundets 
styrelse som ska hantera årsbokslut för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet 
i Kalmar län. Ledamoten har ett uppdrag till och med likvideringen är genomförd.

För att vara valbar till styrelsen måste ledamoten vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige, i dag är Ilko Corkovic (S) ordinarie och Eva-Lena Israelsson (S) 
ersättare i regionförbundets styrelse.

Av skrivelsen framgår att medlemskommunerna ska utse ledamot och ersättare, 
godkänna avvecklingen av regionförbundet samt godkänna ändringarna i 
förbundsordningen och reglementet. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från regionförbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 292 med förslag på ledamot och 
ersättare.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 204 med förslag på beslut.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Deltagande
Per Lublin deltar inte i ärendet.

Protokollsanteckning
”Med hänvisning till att jag inte anser att Öland har så mycket gemensamt med 
övriga Kalmar län att vi bör ingå i en gemensam region, så vill jag inte vara med och 
bilda något slags Region Kalmar län, ej heller vara med och finansiera en sådan.    

Hellre skulle jag vilja att Öland får utgöra en egen region, alternativt bilda region 
tillsammans Gotland.

Dessutom finner jag det meningslöst att utse representanter till en styrelse under 
avveckling. Vad ska dom göra? Åka någonstans och äta avskedsmiddag på våra 
kommunmedborgares bekostnad?
Per Lublin (Ölandspartiet)”

Skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
Valda representanter

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 215

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 Dnr 2018/203 106 KS

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019: 
Region Kalmar län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del godkänna överenskommelse om finansiering inför regionbildning 

2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner. 

Ärendebeskrivning
Landstinget i Kalmar län har hos Regeringen ansökt om ändring av lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar 
län från och med 2019-01-01 omfattas av lagen och att det därmed bildas en region 
med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande regionen ska heta ”Region Kalmar 
län¨.

Landstinget och länets kommuner har i samverkan arbetat fram ett förslag till 
överenskommelse om finansering inför regionbildning 2019. Landstingsfullmäktige 
kommer 2018-10-03 att fatta beslut för sin del vad gäller överenskommelsen om 
finansieringen.

Landstingets arbetsutskott har 2018-09-05 § 134 beslutat att skicka förslaget till 
överenskommelse om finansering inför regionbildning 2019 till länets kommuner för 
en parallell beslutsprocess, för att på så sätt möjliggöra att överenskommelsen kan 
beaktas i kommunernas och landstingets budgetarbete inför 2019. 

Under våren 2018 har ett underlag för behov av finansiering tagits fram avseende 
den delen av nuvarande regionförbundet som kommer att ingå i Region Kalmar län. 
I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag och den finansiering som följer 
med in i den nya organisationen. Främst kommer verksamheten ingå i den nya 
Regionala utvecklingsförvaltningen, men även andra delar av Region Kalmar län 
kommer att innefattas. 

Enligt en beräkning summeras behovet av finansiering för övertagande av det 
regionala utvecklingsansvaret till knappt 31 mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 
10 mkr) för Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov av finansiering på 
knappt 21 mkr. 

Den fortsatta finansieringen från kommunerna föreslås ske via årliga bidrag som 
baserar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län, med 
avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet. 

Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till 18,7 mkr 
och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommunförbundet uppgår 
till 6,8 mkr, Kvarstår gör 11,9 mkr som fördelas mellan kommunerna på samma sätt 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 215

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

som den nuvarande medlemsavgiften till regionförbundet. Med detta upplägg blir 
förändringen kostnadsneutral för länets kommuner.

Efter övertagandet av regionförbundets verksamhet kvarstår ett rationaliserings-
behov på drygt 9 mkr i Region Kalmar län. Som en del i den omställning som 
därmed erfordras, avstår kommunerna från sina respektive andelar i det egna 
kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelningen av det egna kapitalet vid 
avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och omställningsbidraget delges 
Region Kalmar län som ett engångsbelopp, uppgående till samma belopp som 
regleras till respektive kommun vid avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län. 

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 mkr, men kommer 
att påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet 
uppgår till drygt 65 % eller drygt 18 mkr vid utgången av 2017. Därmed möjliggörs 
en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten. 

För Borgholms kommuns del uppgår, utöver medlemsavgiften, föreslaget bidrag till 
Region Kalmar län till 531 tkr/år med årlig uppräkning på samma sätt som medlems-
avgiften i regionförbundet räknats upp. Tiden för överenskommelsen gäller mellan 
2019-01-01—2024-12-31.Överenskommelsen är kostnadsneutral för kommunen.

Beslutsunderlag
Skrivelse Landstinget i Kalmar län
Landstingets arbetsutskott 2018-09-05 § 134
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 271
Kommunstyrelsen 2018-09-25 § 168 med förslag att godkänna överenskommelsen 
om finansiering.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 
 

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet.

Protokollsanteckning
”Med hänvisning till att jag inte anser att Öland har så mycket gemensamt med 
övriga Kalmar län att vi bör ingå i en gemensam region, så vill jag inte vara med och 
bilda något slags Region Kalmar län, ej heller vara med och finansiera en sådan.    

Hellre skulle jag vilja att Öland får utgöra en egen region, alternativt bilda region 
tillsammans Gotland.

Dessutom finner jag det meningslöst att utse representanter till en styrelse under 
avveckling. Vad ska dom göra? Åka någonstans och äta avskedsmiddag på våra 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 215

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunmedborgares bekostnad?
Per Lublin (Ölandspartiet)”

Skickas till
Landstinget i Kalmar län
Ekonomiavdelningen
______________

16



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 216

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 Dnr 2018/209 381 KS

Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av 
vindkraftverk Kastlösa

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att retroaktivt godkänna Borgholm Energi AB:s försäljning av Kastlösa vind-

kraftverk med krav på att summan investeras i grön energi i enlighet med 
styrelsens beslut.

a t t tydliggöra för Borgholm Energi AB att beslut av principiell betydelse eller av 
större vikt måste hanteras i rätt ordning; godkännande av ägaren ska 
efterfrågas innan beslut.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB:s styrelse beslutade 2018-09-12 § 145 att översända beslutet 
2018-03-21 § 72 att sälja Kastlösa vindkraftverk till kommunfullmäktige för retroaktivt 
godkännande.

Av beslutet 2018-03-21 § 72 framgår att styrelsen beslutat att sälja Kastlösa 
vindkraftpark till Mälarvind AB för 2 970 000 kronor med tillägg att krav på att 
summan investeras i grön energi. 

Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att bolaget skulle sökt ägarens tillåtelse att 
sälja Kastlösa vindkraftverk, vilket föll bort i ärendets beredning.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2018-09-12 § 145.
Borgholm Energi 2018-03-21 § 72.
Kommunstyrelsen 2018-09-25 § 170 med förslag att retroaktivt godkänna beslutet.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) deltar inte i ärendet. 

Skickas till
Borgholm Energi AB
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 217

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 Dnr 2018/210 381 KS

Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av 
aktier i Bixia Prowin

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att retroaktivt godkänna Borgholm Energi ABs försäljning av bolagets aktier i 

Bixie ProWin i enlighet med styrelsens beslut.
att tydliggöra för Borgholm Energi AB att beslut av principiell betydelse eller av 

större vikt måste hanteras i rätt ordning; godkännande av ägaren ska 
efterfrågas innan beslut.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB:s styrelse beslutade 2018-09-12 § 146 att översända beslutet 
2018-08-15 § 136 att sälja bolagets aktieinnehav i Bixia ProWin till kommunfull-
mäktige för retroaktivt godkännande

Tekniska verken i Linköping Vind har erbjudit samtliga aktieägare i Bixia ProWin att 
sälja sina aktier. Borgholm Energi AB erbjöds att sälja sina 21 752 aktier till ett pris 
om 105:98 kronor/aktie (totalt 2 305 193 kronor). 

Av beslutet 2018-08-15 § 136 framgår att styrelsen antar erbjudandet avseende köp 
av Borgholm Energis aktier i Bixia ProWin. Det noterades att aktierna anskaffades 
2012 till ett värde av 403 tkr. Detta värde är oförändrat i balansräkningen

Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2018-09-12 § 146
Kommunstyrelsen 2018-09-25 § 171 med förslag att retroaktivt godkänna beslutet. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstatera att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 218 Dnr 2016/246 041 KS

Delårsrapport 2018 samt granskningsrapport.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslut 2018.

Ärendebeskrivning
Delårsbokslut för kommunen tas fram per 31 augusti varje år. Bokslutet ska 
överlämnas till revisorerna för granskning och till kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 285.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 188 med förslag att godkänna 
delårsbokslutet

Bedömning
Av delårsbokslutet framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är ett plus på 16,9 mkr (årsprognos 9,3 mkr)
- finansiella målen är uppfyllda. 
- soliditeten är 42 % (2017 38 %).
- likviditeten uppgår till 60,8 mkr (årsprognos 67 mkr). 
- investeringar uppgår till 21,1 mkr (årsprognos 44,7 mkr). 
- borgensåtagandet uppgår till 552,1 mkr varav 486,6 mkr nyttjas av Borg-

holm Energi AB. 
- delårsresultatet för koncernen är 28,9 mkr (helårsprognos 16,5 mkr). 
- antalet månadsavlönade har ökat med 13 personer medan arbetade tim-

mar för timavlönade och uttaget av mertid har minskat.  
- sjukfrånvaron har ökat något sedan delårsrapport 2017. 

Dagens sammanträde
Revisionens ordförande Anders Marell (C) redogör för revisorernas utlåtande 2018-
11-06  och genomförd granskning av delårsrapporten. Av utlåtandet framgår att 
- rapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 
- balanskravet enligt prognosen kommet att uppfyllas för år 2018.
- det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 

fastställt budget 2081.
- det utifrån kommentarerna till respektive verksamhetsmål är svårt att avgöra om 

målet är uppnått eller inte. Revisorerna anser att det behöver kopplas indikatorer 
eller motsvarande till målen för att möjliggöra utvärderring. Revisorerna kan 
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därför inte göra någon bedömning i denna del. Redovisningen av måluppfyllelsen 
ska göras utifrån en prognos för helårsutfallet, som påtalats tidigare.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till att godkänna delårsrapporten.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

______________
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§ 219 Dnr 2018/128 041 KS

Antagande av höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2019 

gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 
att timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken efter höjning enligt (PKV) blir 

910 kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt Livsmedelslagen. 
att beslutet gäller från och med 2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2018-09-27 § 187 att kommunfullmäktige antar 
SKLs redovisade höjda prisindex för kommunal verksamhet timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt Miljöbalken.

Timtaxorna för tillsyn enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsmedelslagen, 
utgår från timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och landstings 
modell (SKL). Taxan för Miljöbalkens och Livsmedelslagens område reviderades för 
2017 och antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-26 § 247. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förvaltningen att på ett lättfattligt sätt upplysa 
kunden om taxan, antingen på hemsidan eller på fakturan.

Beslutsunderlag
SKL:s prisindex kommunal verksamhet, PKV-20180427
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 187 med begäran att fullmäktige antar 
SKL:s höjda prisindex.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 196 med förslag att anta höjda prisindex.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
För 2019 har SKL redovisat en ökning inom kommunal verksamhet med 2,7 %. 
Enligt kommunfullmäktiges beslut, får samhällsbyggnadsnämnden besluta att höja 
fastställd timtaxa med förändringen i ”Prisindex kommunal verksamhet” (PKV). 

Timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken blir efter höjning enligt (PKV) 910 
kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen. 

Som en jämförelse i Kalmar län vad Borgholms kommun debiterar, se tabell nedan: 
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Sverige 2017 Timtaxa ordinarie kontroll
Medelvärdet 1035
Högst (Lycksele) 1433
Lägst (Värnamo, Ödeshög, 
Degerfors) 750
Kommuner i Kalmar län 2018 Timtaxa ordinarie kontroll
Borgholm 994
Emmaboda 885
Hultsfred-Vimmerby 1037
Högsby-Mönsterås 840
Kalmar 927
Mörbylånga 1039
Nybro 1103
Oskarshamn 856
Torsås 867
Västervik 1045

Samhällsbyggnadsnämndens konsekvensanalys
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i september månad. Prisindex för kommunal verksam-
het (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 
detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns 
kostnadsutveckling.

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksam-
het viktas till ett genomsnittligt pris.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) deltar inte i ärendet

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 220 Dnr 2018/128 041 KS

Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny delavgift gällande rivningslov inklusive startbesked för enklare 

byggnader mindre än 25 kvm, innebärande en sänkt avgift.
att avgiften gäller från 2018-12-01.
att avgiften ersätter avgift i tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige att gälla 

även från 2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 188 kommunfullmäktige att anta 
ny delavgift i tabell 16 ”Rivningslov inklusive startbesked för enklare byggnader 
mindre än 25 m²”. 

En ny intervall införs då avgiften enligt nuvarande taxa blir väldigt hög för alla mindre 
lovpliktiga byggnader som får rivningslov.

Med nuvarande taxa är avgiften 4 550 kronor för alla byggnader upp till 250 m². 
Med föreslagen taxa blir avgiften 2 275 kronor för byggnader upp till 25 m².

Beslutsunderlag
Plan-och bygglovstaxa antagen 2017-11-20.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 188 med förslag att anta ny delavgift.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 197 med förslag att anta ny delavgift.

Samhällsbyggnadsnämndens konsekvensanalys
Med dessa förtydliganden och tillägg får kommunen en förbättrad och mer komplett 
taxa vilket skapar en mer rättssäker handläggning och debitering. Med nuvarande 
taxa är avgiften 4 550 kronor för alla byggnader upp till 250 m² men med föreslagen 
taxa blir avgiften 2 275 kronor för byggnader upp till 25 m².

23



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 220

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 221 Dnr 2018/243 450 KS

Ny taxemodell för renhållning och avfall 2019 samt oförändrad 
taxa 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den nya taxemodellen för återvinning och avfall 2019.
att anta oförändrad total taxenivå för både återvinning och avfall. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-10-10 § 164 kommunfullmäktige att godkänna 
den nya taxemodellen för Återvinning och avfall för 2019 samt att anta oförändrad 
total taxenivå för Återvinning och avfall. 

Den nya taxemodellen för återvinnig och avfall 2019 är framtagen för att få en 
förenklad, förtydligad och miljöstyrande taxa.

Av förslaget framgår att avfallsavgiften består av tre delar; årsavgift, viktbaserad 
behandlingsavgift och avgifter för tilläggstjänster vid behov. 

Årsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift. 
- Grundavgiften bidrar till att finansiera kundtjänst, information, administration, drift 

av återvinningscentraler och omhändertagande av grovavfall och farligt avfall från 
hushåll. Grundavgift debiteras per behållare. 

- Hämtningsavgiften finansierar hämtning, omlastning av hushållsavfall och dess 
storlek varierar beroende på abonnemang.

Viktavgift finansierar transport och behandling av hushållsavfall men även den del 
av grundavgiften och dess storlek varierar beroende på om avfall läggs i kärl eller 
container samt mängden avfall. 

Tilläggstjänster kan vara extra hämtning, avfall i kärl, container eller extra säck. 

Angivna hämtningsavgifter för kärl gäller när kärlet placeras vid farbar väg där 
hämtningsfordonet kan stanna intill. Vid annan, på förhand överenskommen, 
placering tillämpas avgift för dragavstånd eller sker hämtning med specialfordon.

Av den nya taxemodellen framgår bland annat att
- årsavgiften höjs mellan 5,5-9 % beroende på hämtningsperiod.
- två extra tömningar under vintern ingår i sommarabonnemang för fritidsboende.
- viktavgiften för avfall i sopkärl sänks med 11 % till 3:35 kronor/kilo.
- kund med container, underjordsbehållare och komprimator får välja mellan 

sorterat och osorterat abonnemang.
- det nu finns möjlighet att teckna abonnemang för separat matavfallskärl.
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- det nu finns särskild tjänst att mot tilläggsavgift få hämtning med specialfordon.
- avgiften för byte av behållare sänkts.

- struktur för hämtning av grovavfall har ändrats, tjänsten utökas så att även 
trädgårdsavfall och el-avfall kan hämtas. 

- struktur för slamtömning ändras, avgiften delas upp i framkörningsavgift och 
tömningsavgift. 

- struktur för latrintömning har ändrats, grundavgift och hämtningsavgift per 
latrinkärl har införts. 

- en felsorteringsavgift mellan 150-700 kronor har tillkommit.

Det noteras att total taxenivå är oförändrade med denna nya taxemodell. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2018-10-10 § 164 med förslag om godkännande och antagande. 
Taxemodell.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 195 med förslag att godkänna taxemodellen.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstatera att det endast finns ett förlag till beslut. 

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 222 Dnr 2018/252 361 KS

VA-taxa 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta oförändrad VA-taxa för år 2019.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB har i sitt budgetbeslut för år 2019 föreslagit att VA-taxan för år 
2019 ska vara oförändrad. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 172.
VA-taxa 2019.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 215 med förslag att anta VA-taxan.

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 223 Dnr 2016/185 214 KS

Antagande av Detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens 
camping

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan Kyrketorp 1:14 ”Bödagårdens camping” med tillhörande 

handlingar.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 189 att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen.
Bödagårdens Camping har under senare tid expanderat och förvärvat ett antal 
fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade fastigheterna är 
planlagda för andra ändamål än camping, bland annat för samlingslokaler, bostäder 
och natur. För att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av campingen ska planen 
ändras så att markanvändningen anges till camping och friluftsområde samt att 
byggrätterna inom området regleras på ett lämpligt sätt.
Detaljplanen har varit ute på samråd 2016-12-02 – 2016-12-22 och därefter på 
granskning 2018-02-26 – 2018-03-19. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande.
I samband med detaljplaneförslagets framtagande har kommunen ansökt hos 
länsstyrelsen om att upphäva delar av det förordnande enligt § 113 Byggnadslagen 
(BL) som finns inom planområdet. Ansökan har behandlats som ett separat ärende 
av Länsstyrelsen, som 2018-05-17 beslutade att upphäva förordnandet.
Planen har principiell betydelse.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 189.
Detaljplan.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 202 med förslag att anta detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning
Ny detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra fortsatt campingverksamhet och 
reglera byggrätterna inom området

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 
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Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

______________
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§ 224 Dnr 2018/41 403 KS

Antagande av grönstrukturplan för Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik att ingå som underlag i 

kommande översiktsplan för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår 2017-11-16 § 44 att kommunfullmäktige 
antar framtagen Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik. Planen är en del av en 
lokal naturvårdssatsning (LONA) och är framtagen delvis utifrån inventeringar som 
utförts av Ekologigruppen AB. Av planen framgår vad en grönstruktur är, priori-
terade grönområden och övergripande strategier för att stärka grönstrukturen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2017-11-16 § 44.
Tjänsteskrivelse 2018-09-05.
Grönstrukturplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09  § 302 med förslag att anta planen.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 203 med förslag att anta planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I tjänsteskrivelse 2018-09-05 redogör miljöstrateg Magnus Karlsson för ärendet då 
det framkommit vissa frågeställningar gällande planens påverkan för 
bebyggelseutvecklingen.

Av skrivelsen framgår att ett antagande av grönstrukturplanen inte får några 
negativa konsekvenser för samhällsplaneringen. Tvärtom kommer den att fungera 
som ett stöd för en effektivare, mer människo- samt naturvänlig fysisk planering. 
Eftersom kommunen arbetat med både den fördjupade översiktsplanen för 
Borgholm-Köpingsvik och grönstrukturplanen parallellt finns inga påtagliga eller 
tydliga motsägelser mellan dem. 

Varken grönstrukturplanen eller fördjupning är juridiskt bindande dokument. Därför 
finns inga juridiska risker förknippade med ett politiskt antagande av dem. Grön-
strukturplanen är en del i och ett viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar 
utveckling. Kommunens egen grönstrukturplan kompletterar dessutom den grön-
strukturplan Länsstyrelsen i Kalmar län håller på att ta fram eftersom kommunens 
egna har högre upplösning i tätorterna Borgholm och Köpingsvik.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploatering

______________
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§ 225 Dnr 2018/7 101 KS

Fråga från Marcel van Luijn (M) till Ilko Corkovic (S) gällande 
viceordförandeposten i valberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan därmed besvarad.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn ställer i skrivelse 2018-11-08 fråga till Ilko Corkovic (S) gällande 
felaktig uppgift vid tillsättande av viceordförande i valberedningen. 

Ilko Corkovic (S) ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften som lämnades och 
klargör att vid nästa val av valberedning ska vice ordförande utses från 
oppositionen.

______________
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§ 226 Dnr 2018/254 006 KS

Sammanträdestider  2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019; 

21 januari, 11 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 
september, 21 oktober, 18 november, 9 december. 

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdesdagar.

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2018 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-
visningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2019.

Eftersom arbetsutskottets sammanträden oftast innehåller både besök och 
beslutsärenden är förslaget för i år att dessa separeras så att ena samman-
trädet i görligast mån är fritt från besök. 

Det andra utskottssammanträdet är följaktligen inriktat på besök och de 
beslutsärenden som brådskar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde framkommer önskemål att februarisammanträdet inte 
hålls när det är sportlov. 

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige godkänner samman-
trädesdagarna med ändringen att mötet i februari flyttas till 11 februari. 

Skickas till
Kommunsekreteraren
Evenemangskalendern

______________
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§ 227 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2018-2022;  Ny C-ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2018-10-29 att Peder Svensson är ny 
C-ersättare för tiden 2018-10-29—2022-10-14.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige godkände 2018-10-15 § 199 Stig Bertilssons (C) avsägelse från 
politiska uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Skickas till
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

______________
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§ 228 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2018-2022;  Ny S-ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2018-10-29 att Valentina Corkovic är 
ny S-ersättare för tiden 2018-10-29—2022-10-14.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige godkände 2018-10-15 § 200 Sune Axelssons (S) avsägelse 
från politiska uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Skickas till
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 229

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2018-2022;  Ny SD-ersättare i kommunfullmäk-
tige

Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2018-10-29 att Liselott Hovdegård är 
ny SD-ersättare för tiden 2018-10-29—2022-10-14.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige godkände 2018-10-15 § 204 Andreas Knutsens (SD) avsägelse 
från politiska uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Skickas till
Personalavdelningen
Kommunsekreteraren

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 230

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 Dnr 2014/220 116 KS

Avsägelse Politiska uppdrag 2014-2018; Borgholm Energi Elnät C-
ersättare Peder Svensson

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.

att välja Staffan Larsson till ny C-ersättare i Borgholm Energi Elnät AB för 
tiden 2018-11-20--2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Peder Svensson (C) har i e-post avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Borgholm Energi Elnät AB:s styrelse.

Dagens sammanträde
Daniel Nilsson (C) föreslår Staffan Larsson till ny ersättare i styrelsen för 
Borgholm Energi AB.

Skickas till
Vald ersättare
Personalavdelningen
Borgholm Energi Elnät AB
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 231

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 Dnr 2014/271 109 KS

Återtagen motion (Eva Wahlgren C) - Utveckla och bygg ut Åkerbo-
badet

Beslut
Kommunfullmäktige noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare 
handläggning. 

Ärendebeskrivning
Eva Wahlgren (C) meddelar i skrivelse 2018-11-04 att hon återtar sin motion 
angående Åkerbobadet med hänvisning till den rådande utvecklingen kring 
Åkerboskolan. 

Beslutsunderlag
Motion. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 233.
Skrivelse.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 232

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 Dnr 2018/84 109 KS

Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som 

slutligt behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2016/114-008 – fjärilsträdgård i Borgholms kommun

Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 125 – avslår förslaget. 
B. Dnr 2017/183-008 – omhändertagande av avlidna

Socialnämnden 2018-05-02 § 47 – avslår förslaget. 
C. Dnr 2017/262-008 – affisch- och informationstavlor på allmän plats 

Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 124 – avslår förslaget. 
D. Dnr 2017/59-008 – utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidra 

till en giftfri vardag för barnen
Utbildningsnämnden 2018-03-07 § 26 – avslår förslaget med 
hänvisning till Skollagen kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 
§ 9, § 10.

E. Dnr 2017/278-008 – marknadsför Borgholms kommun som ett 
paradis för pensionärer.
Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 161 – anser medborgarförslaget 
besvarat i och med att förslaget ska beaktas i kommunens 
marknadsföring. 

att lägga redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av 
inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

Beslutsunderlag
Redovisning.
Beslut från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Skickas till
Registrator KS

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 233

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 Dnr 2018/216 007 KS

För kännedom Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens 
ekonomiska situation.

Beslut
Kommunfullmäktige noterar revisorernas begäran om åtgärdsplan. 

Ärendebeskrivning
Ordföranden i revisionen Anders Marell (C) informerar att revisorerna har skickat 
missiv till begäran om åtgärdsplan från socialnämnden till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Åtgärdsplanen kommer att återrapporteras till revisorerna.

______________
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BILAGA 1 KF 2018-11-19 
 
 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2018 klockan 18:16:21. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Tjänstgörande ersättare Närv. N

e

j 

A

v

s

t 

F

r

å

n

v

. 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                   X        

Magnus Ståhl                             (S)        -                                                   X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -                                                   X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                   X        

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                   X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                   X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -          Marie-Helen Ståhl                                   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: 35 0 0 0 
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