
Sammanträdesprotokoll Sid 1 (45)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2019-08-19

Paragrafer
143-170

 Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-21:10
 Beslutande ledamöter Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1)

 Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare
Jens Odevall, kommunchef
Kjell Gerdin, medborgare § 148
Magnus Juhlin, plan- och byggchef § 154

 Justerare Mattias Krusell och Charlotte Håkansson van Luijn med Jeanette Sandström som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2019-08-28 klockan 08:00

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Marie-Louise Johansson

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Eva-Lena Israelsson                                 Anders Nyholm § 157

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Mattias Krusell Charlotte Håkansson van Luijn

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2019-08-28 Datum då anslaget tas ned 2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

1



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 143 Godkännande av kungörelse 4

§ 144 Godkännande av dagordning 5

§ 145 Allmänhetens frågestund 6

§ 146 Information revisorerna 7

§ 147 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kicki Falck) - öppna allmänna baden 
för hundar kvällstid

2019/151 008 8

§ 148 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Anne och Kjell Gerdin) - fler toaletter 
i Borgholm, parken vid turistbyrån

2019/159 008 9

§ 149 ANMÄLAN; Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna 
lokala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun

2019/147 109 10

§ 150 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat 
tiggeriförbud

2019/169 109 11

§ 151 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler 2019/170 109 12

§ 152 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för 
tiggeri på offentlig plats

2019/171 109 13

§ 153 ANMÄLAN; Interpellation (Roland Wickholm ÖP) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande borttagen och inte ersatt 
toalett i parken vid Netto

2019/7 101 14

§ 154 Information - miljö och byggnadsnämnden 15

§ 155 Interpellationer (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande hans agerande utifrån folkomröstningsresultatet

2019/7 101 16 - 17

§ 156 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från Carl Malgerud 
gällande hans agerande utifrån folkomröstningsresultatet

2019/7 101 18 - 19

§ 157 Enkel fråga (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunfullmäktiges 
ordförande gällande hennes agerande utifrån 
folkomröstningsresultatet 

2019/7 101 20

§ 158 Tertialbokslut 2019 2018/128 041 21

§ 159 Begäran om tilläggsbudget 2019 för socialnämnden 2019/135 043 22 - 23

§ 160 Begäran om tilläggsbudget 2019 kommunstyrelsen; extra medel 
Gata/Park 2019

2019/143 049 24 - 25

§ 161 Godkännande av fastighetsförvärv, del av Högby 8:1; 
allaktivitetspark i Löttorp

2016/25 814 26

§ 162 Godkännande av fastighetsförsäljning; mark inom Sjöstugans 
samfällighet

2017/211 253 27 - 28

§ 163 Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Kårehamn-
Petgärdeträsk inom VA-distrikt Löt

2019/138 344 29 - 31
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164 Återrapportering uppdrag; genomförande av folkomröstningen Öland 
en kommun

2016/191 106 32

§ 165 Öland en kommun; Återrapportering från styrgruppen gällande 
kommunernas ställningstagande vid folkomröstningen.

2016/191 106 33

§ 166 Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg 2016/243 080 34 - 40

§ 167 Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens 
hamnar

2018/193 109 41 - 42

§ 168 Utbetalning av partistöd 2019 2019/108 104 43

§ 169 Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands 
kommunalförbund

2019/132 003 44

§ 170 Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund 2018/287 041 45
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 143

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 144

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillkommande anmälningsärende.

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande tillkommande ärende:

Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande.  

På fråga godkänner kommunfullmäktige dagordningen med tillkommande ärende.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 145

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145

Allmänhetens frågestund

Ärendet utgår då inga frågor ställs. 

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 146

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146

Information revisorerna

Ärendet utgår då revisorerna inte har någon information att delge vid dagens sam-
manträde. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr 2019/151 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kicki Falck) - öppna allmänna baden för 
hundar kvällstid

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställnings-
tagande och beslut. 

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget 
slutligt behandlas. 

Ärendebeskrivning
Kicki Falck föreslår i medborgarförslag inkommet 2019-06-20 
- att det ska bli tillåtet att bada med hund vid en av sandstränderna efter klockan 

18:00 vid Sjöstugeudden. 

Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men har valt att inte delta. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Bedömning
Presidiet bedömer att medborgarförslaget ska lämnas till kommunstyrelsen för ställ-
ningstagande och beslut.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag.   

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 148

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr 2019/159 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Anne och Kjell Gerdin) - fler toaletter i 
Borgholm, parken vid turistbyrån

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställnings-
tagande och beslut.

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget 
slutligt behandlas.

Ärendebeskrivning
Anne och Kjell Gerdin föreslår i medborgarförslag inkommet 2019-07-04
- att fler toaletter byggs i Borgholm, exempelvis i parken vid turistbyrån.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Bedömning
Presidiet bedömer att medborgarförslaget ska lämnas till kommunstyrelsen för ställ-
ningstagande och beslut. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör förslagsställaren för sitt förslag. 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 149

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2019/147 109 KS

ANMÄLAN; Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lo-
kala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motion 2019-06-18
- att kommunfullmäktige beslutar att införa generellt tiggeriförbud i de allmänna lo-

kala ordningsföreskrifterna i Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2019/169 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriför-
bud

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-09 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg till 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borg-

holms kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att passiv pen-
ninginsamling (tiggeri) är förbjuden på Torget och längs hela Storgatan i Borg-
holm och på samtliga tvärgator fram till Storgatans närmaste parallellgator, samt 
på allmän mark i direkt anslutning till butikerna i hela kommunen. 

- att uppdra åt kommunstyreslen att komplettera beslutet med eventuellt erforderlig 
preciserande text och kartmarkeringar. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 151

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2019/170 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
- att kommunfullmäktige beslutar låta göra en översyn av kommunens delegations-

regler, så att beslut som kan skapa allmän debatt och bli föremålför årskilliga 
synpunkter bland kommunmedborgarna aldrig får vara delegerade till tjänste-
mannanivå.

Beslutsunderlag
Motionen.

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________

12



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 152

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2019/171 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tig-
geri på offentlig plats

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
- att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens allmänna ordningsföreskrif-

ter ska införas en individuell tillståndsplikt för att få tigga på offentlig plats i Borg-
holms kommun och att tiggeri på offentlig plats i kommunen skall beivras samt att 
tiggare som saknar tillstånd ska kunna avvisas samt 

- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare utforma dessa 
regler. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 153

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Roland Wickholm ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande borttagen och inte ersatt toalett i parken vid Netto

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sam-
manträde. 

Ärendebeskrivning
Roland Wickholm (ÖP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordföran-
de Ilko Corkovic (S): 

”Varför togs toaletten bort vid parken vid Netto förra året?
Varför har det inte kommit upp någon ny?”

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 154

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154

Information - miljö och byggnadsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de full-
gjort uppdragen som fullmäktige har lämnat till dem bland annat genom reglemente. 
Nämnderna ska även redovisa sin verksamhet utifrån av fullmäktige antagna strate-
giska mål och återredovisa beslut som de därutöver har fått av fullmäktige. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel 
Schäfer och miljö- och byggchef Magnus Juhlin för nämndens och enheternas arbe-
te varav framgår att:
- Miljöenheten-livsmedel kontrollerar cirka 300 anläggningar per år varav hälften är 

sommarverksamheter. Anläggningar som kontrolleras är restauranger, kaféer, 
skolkök, butiker, bryggerier, vattenverk med mera. Fyra personer arbetar på 
enheten. 

- Miljöenheten-miljö- och hälsoskydds inriktning är att värna gemensamma intres-
sen och skapa en bra levnadsmiljö. Enheten sköter tillsyn av avlopp, lantbruk, 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enheten har drygt sex heltidstjänster. 

- Miljöenheten-alkohol, tobak, buller handlägger serveringstillstånd, tillsyn av 
försäljning av folköl i servering och detaljhandel, enligt nya tobakslagen och re-
ceptfria läkemedel samt tillsyn buller kopplat till offentlig tillställning. Närmare två 
tjänster är knutna till enheten. 

- Plan och byggenheten ansvarar förutom planbesked, bygglov, strandskydd även 
för bostadsanpassning, nybyggnadskartor, ajourhållning av primärkartan, lokala 
trafikföreskrifter och ändrade vägar till Transportstyrelsen och Trafikverket. Vi-
dare ansvarar de för GIS och ajourhållning på kartor samt administrationen.  En-
heten har hittills under 2019 hanterat 283 inkomna lovärenden varav fem inte har 
beslutats inom de utlovade tio veckorna. 19 överklaganden har inkommit och 
behandlats.

Nämnden har antagna mål där det bland annat framgår att 
- medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig och 
- beslutade handläggningstider inte ska överskridas.

Nämnden har under året påbörjat arbetet med
- ny plan och bygglovstaxa som beräknas vara klart 2020 med införande 2021.
- att se över ratingssystemet för livsmedelshanteringen för att kunna premiera de 

som håller högsta livsmedelsklass. 
- justeringar i befintliga detaljplaner. 
______________

15



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 155

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellationer (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande hans agerande utifrån folkomröstningsresultatet

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2019-06-17 § 128 Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande in-
terpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”Du tillhör de politiker på ”ja-sidan” för att ersätta Borgholms kommun med en sam-
manslagen Ölands kommun som har satsat din trovärdighet på att verka för denna 
nya folkomröstning i redan avgjord fråga och försökt övertyga kommunmedborgarna 
att rösta för en sammanslagning.

Eftersom det nu visat sig att våra medborgare är klart emot en kommunsamman-
slagning undrar jag vilka politiska konsekvenser som du för egen del och för kom-
munens del är beredd att dra av folkomröstningsresultatet?

Bör kommunmedborgarna ges möjlighet att med ett extra val välja ett kommunfull-
mäktige vars åsikter bättre överensstämmer med deras egna i den nu för andra 
gången avgjorda ödesfrågan om Borgholms kommun framtida existens? Eller ska 
dom behöva vänta till ordinarie val 2022 och vilket förtroende kommer dom under 
den tiden isåfall ha för kommunens politiska organisation och ledning - dominerat av 
”ja-sidan”???

Vad har hela denna senaste ”utredning” och folkomröstning kostat kommunen och 
vilka tycker du ska betala?

Hur avser du att agera med anledning av den bristande tillit som kommunmedbor-
garna visat dig i och med folkomröstningsresultatet.”

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) 
interpellationen enligt följande:

”Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde den 18 december 2018 beslutat att 
genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” efter votering (30 för folk-
omröstning och 5 emot). Folkomrösningen genomfördes just i syfte för att se om vil-
jan finns hos våra medborgare för att slå ihop våra kommuner. För genomförandet 
av folkomröstningen har kommunen avsatt 150 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige 
den 11.februari 2019. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 155

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att starta utredningen om 
”Öland en kommun?” och att kommunerna skulle dela lika på kostnaderna som upp-
kom i samband med arbetet, t ex extern projektledare. Under 2018 beslutades dess-
utom att göra en förberedande opinionsundersökning till en kostnad av 32,5 tkr för 
vår kommun. 

Initiativet till att utreda förutsättningarna för kommunsammanslagning på Öland kom 
från politiken via en motion. Som första steg i det arbetet har SKL gjort en förstudie 
och kommit fram med slutsatser och rekommendationer. Den sista utredningen var 
en följd av förstudien. I egenskap av KSO har jag valt att inte delta aktivt i kampanj-
arbete varken på JA- eller NEJ-sidan. 

Folkomröstningsresultatet kan tolkas på olika sätt. En tolkning kan vara att medbor-
gare i Borgholms kommun är nöjda med sin kommun och sina politiska företrädare. 
Vi förtroendevalda utvärderas var fjärde år via allmänna val. 

Även om vi nu beslutat att ha två kommuner med stöd av folkomröstningen så har vi 
haft nytta av utredningen och arbetet mellan kommunerna i denna fråga. Detta kom-
mer förhoppningsvis visa sig i utökad samverkan och därmed effektivare verksam-
heter.  
Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande”   

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från Carl Malgerud gällande 
hans agerande utifrån folkomröstningsresultatet

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2019-06-17 § 129 Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande in-
terpellation till Carl Malgerud (M):

”Du tillhör den ledande kretsen politiker på ”ja-sidan” för att ersätta Borgholms kom-
mun med en sammanslagen Ölands kommun som har satsat din trovärdighet på att 
verka för denna nya folkomröstning i redan avgjord fråga och försökt övertyga kom-
munmedborgarna att rösta för en sammanslagning.

Eftersom det nu visat sig att våra medborgare är klart emot en kommunsamman-
slagning undrar jag vilka politiska konsekvenser som du för egen del och för kom-
munens del är beredd att dra av folkomröstningsresultatet?

Bör kommunmedborgarna ges möjlighet att med ett extra val välja ett kommunfull-
mäktige vars åsikter bättre överensstämmer med deras egna i den nu för andra 
gången avgjorda ödesfrågan om Borgholms kommun framtida existens? Eller ska 
dom behöva vänta till ordinarie val 2022 och vilket förtroende kommer dom under 
den tiden isåfall ha för kommunens politiska organisation och ledning - dominerat av 
”ja-sidan”???

Vad har hela denna senaste ”utredning” och folkomröstning kostat kommunen och 
vilka tycker du ska betala?

Hur avser du att agera med anledning av den bristande tillit som kommunmedbor-
garna visat dig i och med folkomröstningsresultatet.”

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar Carl Malgerud (M) interpellationen enligt följan-
de.

”1. Vad drar jag för politiska konsekvenser som ett resultat av folkomröstningen? 
Inga, då jag är vald av Moderaterna i Borgholms kommun.
2. Bör kommuninvånarna beredas möjlighet till extraval för nytt val av kommunfull-
mäktige?
Här är svaret nej, då Moderaterna innan valet förklarat sig lojala med folkomröst-
ningsresultatet.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. Vad har utredning och folkomröstning kostat?
Har ej de exakta uppgifterna men budgeten för styrgrupp och utredning som fattats i 
demokratisk ordning har legat inom beslutad budget. Hänvisar till kommunförvalt-
ningen.
4. Hur avser jag själv att agera med anledning av folkomröstningsresultatet?
Kommer fortsatt med partiets förtroende att driva de frågor som vi anser är viktiga 
för Borgholms kommun
Carl Malgerud (M)”

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 157

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157 Dnr 2019/7 101 KS

Enkel fråga (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunfullmäktiges ord-
förande gällande hennes agerande utifrån folkomröstningsresultatet

Beslut
Kommunfullmäktige anser enkla frågan besvarad. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2019-06-17 § 130 Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande 
enkla fråga till kommunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Israelsson (S):

”Du tillhör de politiker på ”ja-sidan” för att ersätta Borgholms kommun med en sam-
manslagen Ölands kommun som har satsat din trovärdighet på att verka för denna 
nya folkomröstning i redan avgjord fråga och försökt övertyga kommunmedborgarna 
att rösta för en sammanslagning.

Eftersom det nu visat sig att våra medborgare är klart emot en kommunsamman-
slagning undrar jag vilka politiska konsekvenser som du för egen del och för kom-
munens del är beredd att dra av folkomröstningsresultatet?

Bör kommunmedborgarna ges möjlighet att med ett extra val välja ett kommunfull-
mäktige vars åsikter bättre överensstämmer med deras egna i den nu för andra 
gången avgjorda ödesfrågan om Borgholms kommun framtida existens? Eller ska 
dom behöva vänta till ordinarie val 2022 och vilket förtroende kommer dom under 
den tiden isåfall ha för kommunens politiska organisation, kommunfullmäktige och 
presidium - dominerat av ”ja-sidan”???

Hur avser du att agera med anledning av den bristande tillit som kommunmedbor-
garna visat dig i och med folkomröstningsresultatet.”

Beslutsunderlag
Enkel fråga.
Svar.

Dagens sammanträde
Vid behandlingen av ärendet är Anders Nyholm (M) ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Israelsson (S) besvarar enklar frågan 
enligt följande:

”Nej, Per, jag kommer inte att avgå. Jag är förtroendevald fram till 2022 och ämnar 
sitta kvar hela mandatperioden. Jag har inte fått några indikationer på att medbor-
garna i kommunen anser att folkomröstningens resultat påverkat min trovärdighet 
som förtroendevald
Eva-Lena Israelsson (S), kommunfullmäktiges ordförande”

______________
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§ 158 Dnr 2018/128 041 KS

Tertialbokslut 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tertialbokslut 2019.

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde finns Tertialbokslut 2019 varav framgår:

- Resultatet för kommunen är + 8,0 mkr. (Årsprognos + 20,0 mkr)
- Driftredovisning för nämnderna visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos 

+8,9 mkr)
- Investeringar till och med april uppgår till 37,2 mkr. (Årsprognos 75,2 mkr)
- Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 35,5 mkr)

Budgetavvikelsen totalt efter april är -0,2 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse 
är -3,2 mkr och finansförvaltningen +3,0 mkr.

De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensam-
kommande barn och unga uppgår till 14,8 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett re-
sultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut.
Tjänsteskrivelse 2019-05-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 137 med förslag om godkännande.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 106 med förslag att godkänna tertialbokslutet 2019.

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

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till tertialbokslutet.

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 159 Dnr 2019/135 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019 för socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja socialnämnden 5,1 mkr i tilläggsbudget, baserat på förvaltningens pro-

gnostiserade underskott på helår efter budgetuppföljning maj 2019, inom ra-
men för resultatet 2019.

att avslå begäran om tilläggsbudget för oförutsedda kostnader för försörjnings-
stöd och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Vidare konstateras att kommunstyrelsen har uppmanat socialnämnden att fortsätta 
arbetet utifrån beslutad åtgärdsplan och besluta om ytterligare åtgärder för att få en 
budget i balans.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2019-05-29 § 55
- att tilläggsäska 5,6 mkr som baseras på förvaltningens prognostiserade under-

skott på helår efter tertialbokslut 1.
- att tilläggsäska 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader för försörjningsstöd 

och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-05-29 § 55 med begäran om tilläggsbudget. 
Tjänsteskrivelse 2019-06-17 med förslag att avslå begäran.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 109 med förslag att bevilja socialnämnden 5,1 mkr 
i tilläggsbudget för prognostiserat underskott samt att avslå tilläggsbudget för oför-
utsedda kostnader för försörjningsstöd och externa placeringar. 

Socialnämndens bedömning
Utifrån utfall och progonos som visas i tertialbokslut bör tilläggsäskande göras, det-
ta baseras även på beslut § 120 kommunstyrelsens arbetsutskott och beslut § 54 
kommunstyrelsen där det tydligt framgår att socialnämnden i god tid ska tillläggsäs-
ka om budgetavvikelsen kvarstår.

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr. 

Om beslut tas om tilläggsbudget på 5,6 mkr plus 1,4 mkr, totalt 7,0 mkr är budgete-
rad resultatnivå 1,9 mkr vilket motsvarar ett resultat på 0,3 procent av skatter och 
bidrag. 
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Socialnämnden antog under 2018 en åtgärdsplan på 23 mkr för att få en budget i 
balans. Denna har inte fullt ut gett effekt. Det råder stor osäkerhet kring kommande 
kostnader och åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Alternativet till tilläggs-
budget är att omfördela budget från annan verksamhet.

Socialnämndens konsekvensanalys
Socialförvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat aktivt med att anpassa verk-
samheterna efter befintlig ram. De effektiviseringar som genomförts baseras på be-
slutad åtgärdsplan från 2018. 

Den prognostiserade avvikelsen härleds till att förvaltningen inte kan möta de öka-
de kostnader som finns utan att riskera att de effektiviseringar som genomförts i 
verksamheterna fallerar. Risken är att det positiva resultat som verksamheterna 
byggt upp, både gällande ekonomi och kvalitet inte kan hållas om ytterligare åtgär-
der genomförs för att sänka kostnaderna. Sedan finns en stor ovisshet i det nya 
beslut som tagits gällande anhöriginvandring, en förväntad ökning ses inom antalet 
hushåll som kommer att behöva försörjningsstöd under 2019. Det som sker är trots 
att ett stort antal individer kommer ut i självförsörjning så ökar antalet individer som 
har behov av försörjningsstöd i samma eller till och med högre takt. 

Kostnaden för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen är betydligt 
högre än budgetrad ram, i den prognostiserade avvikelsen har hänsyn tagits till de 
placeringar som är beslutade, vilket innebär att nya oförutsedda placeringar ökar 
den negativa avvikelsen. Baserat på utfall tidigare år och rådande trend i Sveriges 
kommuner där kostnaden för dessa poster ökar är det rimligt att anta att ytterligare 
placeringar tillkommer under året.

Ekonomiavdelningens konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva avta då 
kommunen inte kommer kunna finansiera investeringar med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden

______________
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§ 160 Dnr 2019/143 049 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019 kommunstyrelsen; extra medel Ga-
ta/Park 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen tilläggsbudget med 1,7 mkr, för att täcka de bevilja-

de medlen till Gata/Park, inom ramen för resultatet 2019. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2019-06-13 § 71 kommunstyrelsen att avsätta extra 
medel till 2019 års budget för Gata/Park om 1,7 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 224 att avvakta tertial 1 innan behandling av då 
inkommen begäran om utökad ram för gata/park 2019. 
Borgholm Energi AB 2019-06-13 § 71 med begäran om extra medel 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-06-17 med förslag att avslå begäran.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 100 med begäran om tilläggsbudget för att täcka 
de beviljade medlen till gata/park. 

Bedömning
Borgholms kommun antog i årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
1,7 mkr budgeterad resultatnivå 7,2 mkr. 

Efter årets fem första månader finns det fortfarande oklarheter om den skattefinan-
sierade verksamheten i Borgholm Energi AB avseende vilka resultatnivåer som be-
döms vid årets slut. Rekommendationen är att arbeta aktivt med åtgärdsplan samt 
uppföljning av åtgärder och återkomma efter delårsbokslutet.

Alternativet till tilläggsbudget är att omfördela budget från annan verksamhet.

Konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva sänkas 
alternativt senareläggas då kommunen inte kommer kunna finansiera investering-
arna med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Joel Schäfer (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen begärd 
tilläggsbudget.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vilket kommunfull-
mäktige på fråga ställer sig bakom. 

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

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 161 Dnr 2016/25 814 KS

Godkännande av fastighetsförvärv, del av Högby 8:1; allaktivitetspark i 
Löttorp

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förvärvet av del av Högby 8:1 för överenskommen summa om 

150 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Borgholms Kommun har förvärvat ett markområde, del av Högby 8:1, för anlägg-
ning av allaktivitetspark. Kontrakt skrevs 2018-08-14 med markägare. För att vinna 
lagfart för markområdet fordras ett godkännande av kommunfullmäktige. Med detta 
blir beslutskedjan korrekt och lagfartsansökan fullständig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-02-27 § 39 beslut
-att godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten 

Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt tillkommande för
rättningskostnader.

-att markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.
-att ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering. 
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 118 med förslag att kommunfullmäktige godkän-
ner förvärvet.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Mark- och exploatering

______________
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§ 162 Dnr 2017/211 253 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning; mark inom Sjöstugans samfäl-
lighet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av cirka 8 500 kvm mark av Borgholm Stugan 1. Mar-

ken fördelas på följande fastigheter är Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 
50, 98, 99, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 
133, 134, 135, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

att godkänna att föreslagen försäljning sker genom fastighetsreglering i form av 
tillägg till med fast pris om 160 kronor/kvm. Kostnaden för reglering belastar 
respektive köpare.

Ärendebeskrivning
Boende i kvarteret Stugan har genom sin samfällighetsförening eller individuellt 
kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva mark i anslutning till sina re-
spektive tomter. Fyra ärenden finns registrerade: KS 2013/115, KS 2017/165, 
2017/211 samt KS 2018/80.

Grönytor och vägar inom området är kommunal mark, upplåten i en gemensam-
hets-anläggning som Sjöstugans samfällighetsförening ansvarar för. Även gemen-
samhetsanläggningen berörs av föreslagen fastighetsreglering. Mark- och exploa-
teringsavdelningen ser det som positivt att även gemensamhetsanläggningen han-
teras i arbetet eftersom det finns ny anspråk på delar av marken. Det har uppkom-
mit ett behov av att använda delar av gemensamhetsanläggningen till dagvatten-
hantering.

Kommande fastighetreglering syftar till att anpassa markanvändningen till dagens 
förutsättningar och behov, intäkter från försäljningen ska avsättas för kommande 
investeringar i strategisk mark som kan bidra till samhällsutvecklingen.

Berörda fastigheter är Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 50, 98, 99, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

Två nya tomter styckas av i samband med regleringen. Tomterna säljs till mark-
nadspris.

Beslutsunderlag
Förslag till ny fastighetsindelning samt upprättade avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 212 förslag att sälja markområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-17 § 231 – tidigare beslut att sälja. 
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 119 med förslag att kommunfullmäktige godkän-
ner försäljningen. 
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Bedömning
Förslaget innebär i förlängningen en ekonomisk vinst för kommunen som kan avstå 
mark som med tanke på dess läge bättre nyttjas som privat tomtmark.

Konsekvensanalys
Mark som idag sällan kommer till nytta för allmänheten säljs till privatpersoner som 
har större nytta av den. Intäkterna kan användas till förvärv av mer allmännyttig 
mark som på lång sikt gynnar kommunen

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Mark- och exploatering

______________
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§ 163 Dnr 2019/138 344 KS

Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Kårehamn-Petgärdeträsk 
inom VA-distrikt Löt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att området Kårehamn-Petgärde ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster 

(dricksvatten och spillvatten) inom VA-distrikt Löt.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-05-23 § 107 kommunfullmäktige
- att området Kårehamn-Petgärdeträsk ska ingå i verksamhetsområde för vatten-

tjänster (dricksvatten och spillvatten).

Området har avgränsats till att enbart innefatta fastigheter inom ett större samman-
hang. Det större sammanhanget är det område där kommunen enligt lagen om all-
männa vattentjänster (LAV 2006:412) måste ordna med kommunal VA-lösning.

Den planerade utbyggnaden ger möjlighet för fastigheter även utanför området att 
ansluta till kommunalt VA genom avtal. Den tekniska planeringen ska utgå från att 
möjliggöra detta.

Verksamhetsområdena (VO) skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt 
när nya fastigheter eller områden ansluts.  Kommunfullmäktige fastställer områdets 
gränser och nya verksamhetsområde beslutas av KF. Antagande av nya verksam-
hetsområden (VO) sker årligen.

Kartbild ska bifogas över aktuellt verksamhetsområde. Samtliga fastigheter ska 
anges med fastighetsbeteckning och det ska tydligt framgå vilken vattentjänst som 
avses. Verksamhetsområdet kan för större fastigheter avgränsas till att enbart inne-
fatta området i direkt närhet till fastighetens bostadsbebyggelse. Det ska då precise-
ras vilken del av fastigheten som ingår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03.
Översiktskarta och lista med fastighetsbeteckningar.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-23 § 107.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 114 med förslag att området ska ingå.

Bedömning
Inom området Kårehamn-Petgärdeträsk finns cirka 150 fastigheter och behovet av 
kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. Här finns idag enbart vat-
tenförsörjning under en begränsad del av året, så kallat sommarvatten. Kommunalt 
avlopp saknas. De enskilda avloppen är bristfälliga och förutsättningarna för sådana 
lösningar är dåliga. Markförhållandena består av tunna jordlager, på många ställen 
ren alvarmark, och mark/grundvattnet är tidvis högt. Därmed finns ett stort behov av 
kommunalt VA. Större delen av området ligger inom detaljplan. 

29



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 163

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det finns idag ett mindre verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten som är 
begränsat till ett tiotal bostadsfastigheter närmast hamnområdet samt verksamheter-
na häromkring. Kapacitet saknas att ansluta ytterligare fastigheter till den befintliga 
anläggningen. För att möjliggöra påkoppling av hela området kommer en överfö-
ringsledning för spillvatten att byggas till Borgholms avloppsreningsverk (ARV), för-
läggning av kommunal vattenledning sker samtidigt. I denna första etapp kommer 
hela Kårehamn-Petgärdeträskområdet att anslutas. Fler områden följer efterhand. 
Ledningen är kostnads- och resursmässigt hållbar i ett längre perspektiv. Den ger 
möjlighet till anslutning av ett stort antal enskilda avlopp längs ledningens sträckning 
från Kårehamn-Petgärdeträsk via Löt och Egby till Köpingsvik och vidare till Borg-
holms ARV. Nya verksamhetsområden kan skapas i de större byarna Löt och Egby. 
Uppskattningsvis kommer cirka 300-400 fastigheter totalt att kunna anslutas inom 
VO samt ytterligare cirka 200 utom sådant. 

Fastigheterna i Kårehamn-Petgärdeträskområdet har prioriterats för anslutning till 
kommunalt VA och ska ingå i verksamhetsområdet. Trots att området finns med på 
den kommunala utbyggnadsplanen för VA inom fem år, har Länsstyrelsen Kalmar 
län 2018 förelagt Borgholms kommun att ordna med allmän vatten- och avloppsan-
läggning för Kårehamn och Petgärdeträskområdet. Beslutet togs med stöd av 51§ 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och ska vara genomfört ”snarast men 
senast 2025”. I den kommunala utbyggnadsplanen ligger dock anslutningen tidigare 
än så och anslutningen av Petgärde-Kårehamnsområdet planeras kunna vara ge-
nomfört 2022. Övriga områden längs sträckningen ansluts successivt fram till 2025. 
Verksamhetsområde för dessa beslutas i ett senare skede.

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som lig-
ger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö- 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgör ett större sammanhang och ett behov finns av kommu-
nala vattentjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför ett nytt verksam-
hetsområde inom VA-distriktet Löt.

Konsekvensanalys
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster.

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
sam hetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 
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I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområdet (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Miljöenheten
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB

______________
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§ 164 Dnr 2016/191 106 KS

Återrapportering uppdrag; genomförande av folkomröstningen Öland 
en kommun

Beslut
Kommunfullmäktige lägger valnämndens återrapportering till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog 2019-02-11 § 35 till valnämnden att administrera och 
genomföra folkomröstningen på samma villkor som genomförandet av europapar-
lamentsvalet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 35.
Valresultatet.
Valnämnden 2019-06-03 § 28 med återrapportering.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 115.

Bedömning
Folkomröstningen resulterade i 2 403 ja-röster, 3 487 nej-röster och 154 avstår, ett 
valdeltagande på cirka 66 %. I Mörbylånga kommun avgavs 3 461 ja-röster,  4 432      
nej-röster och  259 avstår.  

Genomförandet av folkomröstningen har medverkat till ett ökat valdeltagandet som 
även medfört visst merarbete för valnämnden och den personal som arbetat med 
valet.

Dagens sammanträde
Valnämnden återrapporterar i beslut 2019-06-03 § 28 uppdraget att genomföra folk-
omröstningen. 

På ordförandens fråga lägger kommunfullmäktige återrapporteringen till handlingar-
na. 

______________
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§ 165 Dnr 2016/191 106 KS

Öland en kommun; Återrapportering från styrgruppen gällande kommu-
nernas ställningstagande vid folkomröstningen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva frågan ”Öland en kommun?”.
att därmed avsluta styrgruppens uppdrag. 

Ärendebeskrivning
Styrgruppen konstaterar 2019-06-18 resultatet från folkomröstningen och föreslår 
respektive fullmäktige
- att avskriva frågan tills vidare.
- att styrgruppens uppdrag därmed upphör.

Styrgruppen noterar vidare att kommunstyrelserna gett kommuncheferna i uppdrag 
att se över samarbetsområden och samverkansområden och att fullmäktige kommer 
erhålla avrapportering under arbetets gång. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163 att utse kommunfullmäktiges och kommun-
styrelsens presidier till styrgrupp för att utreda SKL:s utredning Öland en kommun.
Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 255 beslut på förslag av styrgruppen att genomfö-
ra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-ningar 
i frågan ”Öland en kommun?”  
Styrgruppens mötesanteckningar 2019-06-18.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 116.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att ”tills vidare” ska tas bort från första att-satsen.

Per Lublin (ÖP) stöder Corkovics yrkande.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och ändringsyrkan-
de, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder Corko-
vics yrkande.

Därmed tas orden ”tills vidare” bort.

______________
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§ 166 Dnr 2016/243 080 KS

Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten med följande uppdrag
1. att uppdra till kommunstyrelsen 

att i samråd med socialnämnden ta fram en tydlig äldreboendestrategi och 
tillhörande plan som ska utgå från beredningens arbete och innehålla 
bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov, befintliga kom-
munala boenden, status och renoveringsbehov, behov av nyetablering-
ar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller. Att vi möter behoven inom 
exempelvis 5, 10 respektive 20 års framförhållning. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2020-01-29

2. att uppdra till kommunstyrelsen
att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och därefter eventuellt. 

detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till 
grund för äldreboendestrategin som är ett långsiktigt styrdokument. Det 
är viktigt att inventeringen görs geografiskt med hela kommunen i fokus. 
Närhet till service är betydelsefull. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

3. att uppdra till kommunstyrelsen 
att främja möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller 

ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter. 
Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

4. att uppdra till socialnämnden 
att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av 

nya särskilda boendeplatser. Kvalitetskriterier som är viktiga för vår 
kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga 
behovet); krav på utemiljö med mera.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

5. utgår enligt beslut i kommunfullmäktige.
6. att uppdra till kommunstyrelsen 

att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett första steg och un-
derlag till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens trädgårdar”. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

7. att uppdra till kommunstyrelsen 
att i samråd medsocialnämnden under 2019 att ta fram underlag inklusive 

budget för att genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens Trädgår-
dar” på ett lämpligt särskilt boende i kommunen. Målet är att utveckla 
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimu-
lerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistel-
ser med aktiviteter och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack 
vare sensorer.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-17.
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8. att kommunen inte använder sig av termen brukare.

    att uppdra till socialnämnden 
att termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller 

hemtjänsttagare.
9. att uppdra till kommunstyrelsen 

att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet.

    att uppdra till budgetberedningen
att  avsätta medel från 2020-07-01.

10. att uppdra till socialnämnden 
att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas 

ut till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala 
ännu. Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. 

Senast 2019-12-31.
 11.att uppdra till socialnämnden 

att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra 
kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och 
det blir ett socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla 
våra äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänstta-
garna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Pro-
jektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras 
det i övriga hemtjänstområden.

Redovisning av projektplan samt budgetförslag till kommunstyrelsen 2019-
12-31. 

12. att uppdra till kommunstyrelsen 
att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt

                                       att uppdra till budgetberedningen 
att  avsätta 50 000 kr från och med 2020. 
Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

13. att uppdra tillsocialnämnden 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 

två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. 
Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen 
2019-12-31.

14. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) 
att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 

träffpunkterna. 
Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

15. att uppdra till socialnämnden 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att 

laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har ex-
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empelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är en utbild-
ning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019. 

      att  uppdra till budgetberedningen 
att avsätta 50 000 kr från och med 2020.

16. att uppdra till kommunstyrelsen
att utöka och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och under-

söka möjligheterna att utföra hemsändning även på östra Öland.
17. att uppdra till socialnämnden

att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunkts-
verksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat till
sammans. Möjliga platser är till exempel Rälla, östra sidan, Soldalen och 
Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kom-
munikationer till träffpunkten.

 Förslag lämnas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

18. att uppdra till socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden
att  utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt.

      att uppdra till budgetberedningen 
att årligen avsätta 360 000 kronor (30 000 kronor/boendeavdelning) som 

används som för aktiviteter och för att främja generationer i samverkan. 
Avdelningarna återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de 
boende som har genomförts.

19. att uppdra till kommunstyrelsen
att verka för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden ef-

tersom den som finns idag inte fungerar bra för vår kommun som skiljer 
sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.

20. att uppdra till socialnämnden 
att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 

äldreveckan. 
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dagar 
är för många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget 
att öka och sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre da-
gar. Både för att förebygga illabefinnande i samband med flytten men 
också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov 
när det är dags att byta boende är den grundläggande principen för en 
personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den äldres individuella 
behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre 
upplever flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om 
man upplever att man flyttar till något eller från något. 

      att uppdra till budgetberedningen 
att avsätta medel i budget från 2021.  

21. att uppdra till kommunstyrelsen
att i samverkan med socialnämnden avskaffa alla ofrivilliga delade turer till 

den 31 december 2020.
22. att uppdra till socialnämnden 

att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en 

36



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 166

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutveck-
lingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos en-
hetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov 
ska ligga hos förvaltningschefen. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

23. att uppdra till socialnämnden 
att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av 

Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. 
Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

24. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden 
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på 

bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar 
sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. 

Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års bud-
getprocess.

25. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med personalavdelningen 
att öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och 

sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma inom 
kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att 
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det 
egna individuella ansvaret.

26. att uppdra till kommunstyrelsen 
att under 2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktik-

tiden. 
27. att uppdra till socialnämnden 

att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför bud-
get 2021.

28. att uppdra till socialnämnden 
att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för väl-

färdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. 
En första återkoppling till kommunstyrelsen januari 2020.

29. att uppdra till socialnämnden
att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. 
att återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till kommunstyrel-

sen2020-06-30.
30. att uppdra till socialnämnden 

att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa 
en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för 
att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp 
teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.

31. att uppdra till socialnämnden 
att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om 

välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms 
kommun till kommunstyrelsen. (Direktivet beräknas redovisas senast i 
mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det 
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fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas 
fram. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed
att avsluta den tillfälliga fullmäktigberedningen Sveriges Bästa Äldreomsorg. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina fö-
reslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av kom-
munchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningstagande.

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda område-
na. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället 
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grup-
perna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyc-
kade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är 
möjliga att implementera i Borgholm.

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder. 

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund 
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete 
som redovisas. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 återremiss till kommunchefen för att komplettera 
beredningens slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per 
förslag och en prioritering av förslagen med tidsplan.
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 med beslut att skicka det av kommunchefen 
kompletterade beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande in-
nan behandling i kommunfullmäktige.
Fullmäktigeberedningens kompletteringar och sammanställning av uppdrag till kom-
munfullmäktige. 
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 121 med överlämnande av rapporten för ställnings-
tagande.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på punkt 5 och bifall till övriga 30 punkter.

Lars Lindqvist (SD), Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL), Carl Malgerud (M), 
Marwin Johansson (KD) och Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till att 
anta alla förslag i rapporten.

Per Lublin (ÖP) yrkar ändring av punkt 13 till följande lydelse ”att det finns minst två 
rätter att välja mellan”.

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun inte 
ska försöka ge sken av att ha - eller vara i färd att skaffa sig - Sveriges bästa äldre-
omsorg, men slå fast att vi med aktuella åtgärder skall ha en bättre äldreomsorg. 

Sara Kånåhols (V), Ulrika Lindh (C) och Per Lublin (ÖP) stöder Corkovics yrkande 
om avslag på punkt 5.

Ordföranden konstaterar att det dels finns yrkande om ändring av benämning Sveri-
ges bästa äldreomsorg, avslag på punkt 5, ändringsyrkande gällande punkt 13 samt 
dels bifall till beredningens förslag.  Propositionsordningen att först behandla yrkan-
det gällande benämning och därefter följande yrkanden godkänns.

Proposition – ändra benämning
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 
Den som vill bifall yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 2)

Därmed avslås yrkandet.

Proposition – punkt 5
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkan-
det.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller yrkandet att ta bort 
punkt 5 röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej.

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 3)

Därmed ska punkt 5 tas bort.
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Proposition – punkt 13
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den 
som bifaller yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 6 nej-röster (BILAGA 4)

Därmed avslås yrkandet.

På ordförandens fråga konstateras därefter att kommunfullmäktige godkänner slut-
rapporten och avslutar beredningen. 

Reservation mot beslutet gällande punkt 5
Carl Malgerud (M), Sofie Loirendal (FÖL), Liselott Hovdegård (SD), Marcel van Luijn 
(M), Tomas Lind (FÖL), Marwin Johansson (KD), Lars Lindqvist (SD), Anna Victor 
Hiort (M), Lenamarie Wikström (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Bert Carlsson (SD), 
Anders Nyholm (M), Lennart Bohlin (FÖL), Roland Wickholm (ÖP), Charlotte 
Håkansson van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD).

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

______________
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§ 167 Dnr 2018/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens hamnar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då den strider mot kommunallagens likställighetsprincip.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har i motion daterad 2018-08-16 föreslagit:
- att kommunfullmäktige med ändring av ifrågavarande beslut beslutar att nä-

ringsidkare med verksamhet i hamnarna som är mantalsskrivna i Borgholms 
kommun ska undantagas från dessa höjningar.

Kommunfullmäktige överlämnade 2018-08-20 § 165 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 156 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 120 med förslag på avslag.

Bedömning
Förslaget strider mot kommunallagens likställighetsprincip (KL 2:3) som säger att 
kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för nå-
got annat. Detta då medlemsbegreppet inte är liktydigt med folkbokförd utan omfat-
tar även de som äger egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Den 
föreslagna prisdifferentieringen kan inte heller anses förenlig med kommunallagens 
bestämmelser om att inte stödja enskilda näringsidkare (KL 2:8)   

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konsaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen och Lublins bifallsyrkande, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige söder kommun-
styrelsens förslag.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens av-
slagsförslag röstar ja. Den som stöder Lublins bifallsyrkande röstar nej. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 167

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 

Därmed avslås motionen.

Reservation
Per Lublin (ÖP) till förmån för eget yrkande.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 168

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168 Dnr 2019/108 104 KS

Utbetalning av partistöd 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utbetalning av andra delen av partistödet till de partier som redovi-

sat 2018 års partistöd; Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Mo-
deraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och 
Ölandspartiet. 

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kapitlet 
9 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser.

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Påminnelse att inkomma med redovisning senast 2019-05-10.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Mo-
deraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. 
Tjänsteskrivelse 2019-06-13 att överlämna till kommunfullmäktige för beslut.
Inkommen redovisning från Ölandspartiet.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 112 överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
ställningstagande och beslut.

Bedömning
Inkomna redovisningar visar vilka aktiviteter och verksamhet som partierna genom-
fört under år 2018.

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga konstateras att kommunfullmäktige godkänner redovisningar-
na och utbetalning av andra delen av partistödet.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 169

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169 Dnr 2019/132 003 KS

Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunal-
förbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att träda i 

kraft 2020-01-01.
att godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att träda i kraft 

2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund överlämnar 2019-05-18 §§ 42 och 43 till medlemskommu-
nerna för godkännanden av reviderad förbundsordning och reviderat reglemente.

Av reviderad förbundsordningen framgår att 
- säkerhetssamordningen utgår ur förbundsordningen.
- budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång.

Av reviderat reglementet framgår 
- § 1 hänvisning till kommunallagen.
- § 6 hänvisning till dataskyddsförordningen.
- att ersättare har närvaro- och yttranderätt  vid arbetsutskottets sammanträde.
- att inget arvode eller ersättning utgår till ej tjänstgörande ersättare.  

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbud 2019-05-18 §§ 42 och 43.
Reviderad förbundsordning.
Reviderat reglemente.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 122 med förslag att godkänna förbundsordning och 
reglemente.

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga godkänner fullmäktige reviderad förbundsordning och regle-
mente.

Skickas till
Ölands kommunalförbund

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 Dnr 2018/287 041 KS

Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 2019 för Ölands kommunalförbund.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund överlämnar 2019-05-17 § 37 delårsrapport 2019-01-01—
04-30 till medlemskommunerna för godkännande. 

Av rapporten framgår att prognosen för 2019 är ett negativt resultat på minus 86 tkr. 
Prognosen för investeringarna är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas. 

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund 2019-05-17 § 37.
Delårsrapport 2019-01-01—04-30.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 124 med förslag att godkänna delårsrapporten.

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga godkänner fullmäktige delårsrapporten.  

Skickas till
Ölands kommunalförbund

______________
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BILAGA 1 KF 2019-08-19 
 
 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 augusti 2019 klockan 18:14:57. 

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)       -          Liselott Hovdegård                       X        

Magnus Ståhl                             (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mikael Palmqvist                                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)        -          Axel Andersson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-          Lennart Bohlin                           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 

 



BILAGA 2 KF 2019-08-19 § 166 
 
 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 augusti 2019 klockan 20:59:28. 
23. Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg 
– ändra benämning 
Ja - avslag Nej - bifall 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Liselott Hovdegård                       X        

Magnus Ståhl                             (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mikael Palmqvist                         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)        -          Axel Andersson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-          Lennart Bohlin                           X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                    X      

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                   X        

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 33 2 0  

 



BILAGA 3 KF 2019-08-19 § 166 
 
 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 augusti 2019 klockan 21:01:50. 
23. Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg 
- ta bort punkt 5 
Ja – bifall Nej -avslag 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                    X      

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                    X      

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Liselott Hovdegård                        X      

Magnus Ståhl                             (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                    X      

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mikael Palmqvist                         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)        -          Axel Andersson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                    X      

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                    X      

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                    X      

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                    X      

Andreas Persson                          (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-          Lennart Bohlin                            X      

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                    X      

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                    X      

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                    X      

SUMMA: 19 16 0  

 



BILAGA 4 KF 2019-08-19 § 166 
 
 

Omröstningslista nr. 3 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 augusti 2019 klockan 21:03:51. 
23. Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg 
- ändra punkt 13 
Ja – avslag Nej - bifall 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Liselott Hovdegård                        X      

Magnus Ståhl                             (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mikael Palmqvist                         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)        -          Axel Andersson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                    X      

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-          Lennart Bohlin                           X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                    X      

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                   X        

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                    X      

SUMMA: 29 6 0  

 



BILAGA 5 KF 2019-08-19 § 167 
 
 

Omröstningslista nr. 4 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 augusti 2019 klockan 21:07:28. 
Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens hamnar 
Ja – kommunstyrelsens avslagsförslag  Nej – Lublins bifallsförslag 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Liselott Hovdegård                       X        

Magnus Ståhl                             (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mikael Palmqvist                         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)        -          Axel Andersson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-          Lennart Bohlin                           X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                    X      

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                   X        

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 32 2 0 1 
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