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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2019-12-09

Paragrafer
230-253

 Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-22:20
 Beslutande ledamöter Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1)

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef och sekreterare
Bo Eriksson, medborgare § 235
Jan Hellroth, ordförande revisorerna §§ 250-251

 Justerare Ilko Corkovic och LenaMarie Wikström med Gia Thörnqvist som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2019-12-18 klockan 15:00.

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

Jens Odevall

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Eva-Lena Israelsson

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Ilko Corkovic LenaMarie Wikström

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2019-12-18 Datum då anslaget tas ned 2020-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 230 Godkännande av kungörelse 4

§ 231 Godkännande av dagordning 5

§ 232 ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att 
lägga protokollsanteckningar

2019/242 109 6

§ 233 ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra 
parken

2019/7 101 7

§ 234 ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande offentliga toaletter

2019/7 101 8

§ 235 Allmänhetens frågestund 9

§ 236 Information från miljö- och hållbarhetsberedningen 10

§ 237 Information; nytt särskilt boende på Ekbacka 2019/160 254 11

§ 238 Information; samarbete med Mörbylånga kommun 2019/146 106 12

§ 239 Avsägelse samt fyllnadsval politiska uppdrag 2019-2022; ledamot 
socialnämnden 

2018/218 116 13

§ 240 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny FÖL-ersättare i 
kommunfullmäktige

2018/218 116 14

§ 241 Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Maria Steen (FÖL) 
ersättare i kommunfullmäktige

2018/218 116 15

§ 242 Antagande av taxor; justering av taxa för förhandsbesked - plan och 
bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för 
serveringstillstånd, tobakstillstånd och tillsynsavgift

2019/228 406 16

§ 243 VA-taxa 2020 2019/232 361 17

§ 244 Taxa Återvinning och Avfall 2020 2019/215 346 18 - 19

§ 245 Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun; avfallsplan 
och avfallsföreskrifter

2019/214 459 20 - 21

§ 246 Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020 

2019/69 041 22 - 24

§ 247 Begäran om tilläggsbudget, kommunstyrelsen; ökning av budgetram 
för överförmyndarnämnden

2018/128 041 25

§ 248 Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands 
kommunalförbund

2019/132 003 26 - 27

§ 249 Policy för medborgardialog 2019/216 003 28 - 29

§ 250 Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund 2018/287 041 30

§ 251 Godkännande av delårsbokslut 2019; Kalmarsunds 
gymnasieförbund 

2018/283 041 31
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

2019/147 109 32 - 33

§ 253 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 2018/97 109 34 - 35
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 230

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
Reservation
Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet då han anser att sammanträdet inte kun-
gjorts på rätt sätt. 
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 231

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillkommande ärenden. 

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) redogör för följande tillkommande ärenden:
Anmälan av motion.
Anmälan av två interpellationer. 
Avsägelse politiskt uppdrag.

Vidare konstateras att ärendena gällande dels antagande av detaljplan Solberga 3:1 
och dels godkännande av exploateringsavtal för Solberga 3:1 utgår. 

På ordförandens fråga konstateras att kommunfullmäktige godkänner dagordningen 
med tillkommande ärenden och ändringar. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 232

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 Dnr 2019/242 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att läg-
ga protokollsanteckningar

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) föreslår i motion inkommen 2019-12-09 
- att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 

tjänstgör under nämndsmötet har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet. 

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
2019-12-09 233

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra parken

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

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

”Hur kommer det sig att kommunens folkvalda beslutande organ ej fått ta ställning 
till beslut om så kallad skateboardanläggning i södra Parken?

Hur kommer det sig att en sådan anläggning oavsett placeringen till en kostnad av 
flera miljöer aktualiseras först nu när skateåkande inte längre är lika ”inne” för våra 
ungdomar som det var för 5-10 år sedan?

Vad blev det av de 35 000:-- kronorna till projektering av sådan anläggning som 
kommunstyrelse då beslutad om med anledning av ett medborgarförslag?”

Beslutsunderlag
Interpellation

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 234

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande offentliga toaletter

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

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

”● Varför ska toalettbesökarna vid den nya toaletten vara tvungna att betala 10:- för 
att kunna komma in på den? Det har ju vid de tidigare toaletterna varit gratis att 
använda dem.

● Vem har beslutat om detta?
● Varför ska man försvåra för dem som inte har mobiltelefoner, swisch eller bank-

kort att kunna använda toaletterna? Är det så lämpligt i en stad med så stor andel 
äldre i befolkningen?”

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 235

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235

Allmänhetens frågestund

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för synpunkter och noterar den information som lämnats. 

Dagens sammanträde
Bo Eriksson framför följande synpunkter:
- anser att KommunNytt vänder sig mer mot barn och inte så mycket till äldre.
- önskar centralt boende för äldre med samlingsrum för föreningar. 

Ilko Corkovic (S) informerar om vad som är på gång på Resedan med mera.

Marcel van Luijn (M) informerar om trygghetsboenden och de uppdrag som getts.

Per Lublin (ÖP) påtalar avsaknad av trygghetsboende.  

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 236

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236

Information från miljö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Dagens sammanträde
Ordförande för miljö- och hållbarhetsberedningen Tomas Zander (C) informerar om 
beredningens arbete under 2019.

Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor som besvaras.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 237

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 237 Dnr 2019/160 254 KS

Information; nytt särskilt boende på Ekbacka

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar kommunfullmäktige om planerna och arbetet 
med nytt särskilt boende på Ekbacka-området. Det finns tre alternativ hur ärendet 
ska hanteras vidare:
1. Entreprenör uppför och förvaltar, kommunen blockhyr om 20 år.
2. Kommunen bygger i egen regi, förvaltar och driver.
3. Kooperativa hyresrätter i samverkan. 

En kravspecifikation skickades under sommaren till ett antal entreprenörer att in-
komma med hur de skulle kunna bygga ett nytt särskilt boende om 80 platser som 
på sikt ska ersätta särskilda boendena Strömgården, Soldalen samt Ekbacka 5 och 
6. Av dessa lämnade sex företag svar på förfrågan. 

Samma förfrågan skickades även till en firma som skulle ta fram kostnaden för kom-
munen att bygga i egen regi. 

Kommunledningen går nu igenom de olika förslagen. Förvaltningen måste även gå 
igenom vilka funktionaliteter som behövs inför kommande politiska beslut. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 238

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 Dnr 2019/146 106 KS

Information; samarbete med Mörbylånga kommun

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om det uppdrag gällande ökad samverkan 
som kommunstyrelsen i de båda Ölandskommunerna gett kommuncheferna efter 
den genomförda folkomröstningen.

Efter genomförda möten mellan kommunernas förvaltningsledningar har förslag ta-
gits fram på utökat samarbete inom IT, digitalisering, VA, tillsyn alkohol med mera, 
biblioteksledning och dataskyddsombud.  

Kommunstyrelsen har efter redovisning gett kommuncheferna i uppdrag att färdig-
ställa övergripande samarbetsavtal och att löpande informera kommunfullmäktige 
om arbetet med samarbets- och samverkansområden mellan kommunerna.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 239

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse samt fyllnadsval politiska uppdrag 2019-2022; ledamot soci-
alnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Jennie Engstrands avsägelse från uppdraget som ledamot i so-

cialnämnden.
att välja Marie Johansson (S) till ny ledamot i socialnämnden under tiden 2019-

12-10—2022-12-31.
att välja Jennie Engstrand (S) till ny ersättare i socialnämnden under tiden 2019-

12-10-2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Jennie Engstrand (S) avsäger sig i e-post 2019-11-25 sitt politiska uppdrag som le-
damot i socialnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Dagens sammanträde
Socialdemokraterna föreslår Marie Johansson som ny ledamot i socialnämnden och 
Jennie Engstrand som ny ersättare. 

Skickas till
HR-avdelningen
Socialförvaltningen
Vald ledamot/ersättare

______________

13



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 240

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 Dnr 2018/218 116 KS

Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny FÖL-ersättare i kommun-
fullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2019-11-18 § 211 Mattias Carlssons avsägelse som 
ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Kalmar län har i beslut 2019-12-02 utsett Maria Steen till ny FÖL-er-
sättare för tiden 2019-12-02—2022-10-14.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut. 

Skickas till
HR-avdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 241

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 241 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022; Maria Steen (FÖL) ersättare i 
kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för FÖL-ersättare i 

kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Maria Steen (FÖL) avsäger sig i e-post 2019-12-06 sitt politiska uppdrag som ersät-
tare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Skickas till
HR-avdelningen
Länsstyrelsen i Kalmar län 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 242

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 242 Dnr 2019/228 406 KS

Antagande av taxor; justering av taxa för förhandsbesked - plan och 
bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serve-
ringstillstånd, tobakstillstånd och tillsynsavgift

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta justerad taxa för förhandsbesked för bebyggelse med enskilt avlopp en-
ligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-11-22 § 222 kommunfullmäktige att ju-
stera taxan för förhandsbesked för bebyggelse med enskilt avlopp.
Vid förhandsbesked på landsbygden måste det, utöver sedvanlig lokaliseringspröv-
ning, under handläggningen klargöras förutsättningarna för att kunna anlägga en en-
skild avloppsanläggning. I dagsläget täcker inte taxan de utredningsresurser som 
krävs för att göra detta. I snitt tar detta cirka 3 timmar per ärende, varför taxan för 
denna typ av ärenden bör justeras så att en kostnad motsvarande denna tid påförs 
varje ärende (tabell 7 i Förslag till Plan- och bygglovtaxa för 2020).

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-22 § 22 med förslag. 
Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2019-11-15.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 191 förslag att anta justeringen. 

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 243

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 Dnr 2019/232 361 KS

VA-taxa 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-taxa för 2020.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi antog 2019-10-17 § 101 budget 2020 samt ny VA.taxa för 2020. 
Styrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna VA-taxa 2020.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB § 101 2019-10-17 gällande budget 2020 samt VA-taxa.
Förtydligande VA-taxa, 2019-11-25.
Utkast till VA-taxa 2020, 2019-11-07.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 184 förslag att anta VA-taxan.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 244

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 244 Dnr 2019/215 346 KS

Taxa Återvinning och Avfall 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för återvinning och avfall för 2020. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi beslutar 2019-10-17 § 102 att lämna förslag till avfallstaxa för 
hushållsavtall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet till kommunsty-
relsen för vidare beslutshantering. 

Taxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra styr-
medel för att nå uppsatta mål. 

Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader 2020, i 
samklang med driftbudgeten, samt för att ge ett överskott på de 1,5 mkr för av-
slutning av deponier som också ligger i driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-10-17 § 102 2019-10-17 Taxa Återvinning och Avfall 
2020.
Förslag avfallstaxa 2020.
PM med ändringar och analyser i taxa beskrivna i text.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 183 med förslag att anta taxan.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Protokollsanteckning
”Taxan bör syfta till att minimera det osorterade avfallet. Kan därför göras.  

BEAB har nu bättre tid att omgående börja klura på detta, sedan det kommunala bo-
laget nu fråntagits ansvaret för de skattefinansierade verksamheter som de tidigare 
ålagts av kommunen att ha hand om - som t ex gatu- och parkunderhåll, skolmålti-
derna och maten på äldreboendena.

Under en tid när BEAB fungerade betydligt sämre än vad det gör idag har jag ivrat 
för en återgång av de skattefinansierade verksamheterna att utföras i kommunens 
egen regi. Därvid ha dock dessa förslag nedröstats i kommunfullmäktige av C med 
stöd av S. Det är då förvånande det nu - när BEAB fungerar mycket bättre - är just S 
tillsammans med C som gått i bräschen för en sådan återgång - dock utan mera 
precis klargöra för HUR verksamheterna ska bedrivas i kommunens regi.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 244

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En förutsättning för att jag i nuläget skulle gå med på detta har varit att en särskild 
nämnd skapas för att ta hand om den tekniska delen av dessa verksamheter medan 
ansvaret för måltidsdelen läggs på nämnder med ansvar för skola och äldreomsorg. 
Så att det inte blir att dessa verksamheter hamnar under kommunstyrelsen, ett ut-
skott inom denna eller under den så kallade kommunchefens, något som skulle in-
nebära en försämring för verksamheterna och leda till ytterligare maktkoncentration i 
stadshuset.
Per Lublin (ÖP)”

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 245

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245 Dnr 2019/214 459 KS

Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun; avfallsplan och 
avfallsföreskrifter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi lämnar 2019-10-17 § 103 över förslag till ny renhållningsordning 
(avfallsplan och avfallsföreskrifter) för fastställande.

Förslag till ny renhållningsordning innefattande avfallsplan och avfallsföreskrifter 
har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens mil-
jöenhet, Borgholm Energi och Miljö- och avfallsbyrån, med stöd av en politisk 
styrgrupp.

Borgholms kommun ställde under tiden 8/1 – 12/3 2019 ut förslaget för gransk-
ning. Förslaget har sedan omarbetats av arbetsgruppen utifrån inkomna syn-
punkter.

Utöver de ändringar som gjorts utifrån inkomna synpunkter, och som redovisas i 
separat dokument (Beslutsunderlag nedan), har även andra ändringar och upp-
dateringar gjorts i förslaget till ny renhållningsordning. 

I avfallsplanen har följande gjorts:
- Beteckningar på nämnder i kommunen har uppdaterats.
- Boendestatistik har uppdaterats med 2017 års siffror.
- Statistik på avfallsmängder, producentansvarsavfall samt besöksantal vid åter-

vinningscentralerna och liknande har i mesta möjliga mån uppdaterats fram till 
2018.

- En del övriga uppdateringar för att dokumenten ska återspegla aktuellt läge, 
såsom öppettider vid återvinningscentralerna, avfallsmottagare med mera.

- Texterna har stämts av mot den nationella avfallsplanen, som nu är beslutad.
- Tiderna i handlingsplanen har justerats något framåt för aktiviteter som i utställ-

ningsdokumentet angivits till 2018 och 2019.

I avfallsföreskrifterna har följande gjorts:
- I 36 § har det öppnats för fler än tre fastighetsägare, som var begränsning i det 

utställda dokumentet. Detta har gjorts även om någon synpunkt ej inkommit på 
antalet, eftersom arbetsgruppen bedömer att det är positivt för fastighetsägare 
och kommunen att ha denna möjlighet. 

- I 8 och 11 §§ har avfall från hemdialys lagts till. Detta avfall har tidigare varit 
oreglerat. Vi har under året fått rekommendation från Avfall Sverige att reglera 
det i avfallsföreskrifterna samt att det bör läggas i fastighetsägarens sopkärl.

Kommunal renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) ska beslutas 
av kommunfullmäktige.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 245

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07 § 268 beställning av revidering av 
renhållningsordning.
Borgholm Energi AB 2019-10-17 § 103 Revidering av kommunens renhållnings-
ordning.
Förslag avfallsplan för Borgholms kommun, inklusive bilagor:
- Avfallsplan för Borgholms kommun, daterad 2019-09-02.
- Bilaga 1 Handlingsplan, daterad 2019-09-02.
- Bilaga 2 Nulägesbeskrivning, daterad 2019-09-02.
- Bilaga 3 Nedlagda deponier, daterad 2019-09-02.
- Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan, daterad 2019-09-02.
- Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-09-02.
Förslag avfallsföreskrifter för Borgholms kommun.
Sammanställning av inkomna synpunkter.
Sammanställning beaktande av inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 182 med förslag att anta reviderad renhållnings-
ordning.

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

Protokollsanteckning
”Avfallsplanen bör inkludera en motsvarighet till de röda påsarna som KSRR nyligen 
beslutat att införa för sina medlemskommuner. Gärna i samma röda färg.

BEAB har nu bättre tid att omgående börja klura på detta, sedan det kommunala bo-
laget nu fråntagits ansvaret för de skattefinansierade verksamheter som de tidigare 
ålagts av kommunen att ha hand om - som t ex gatu- och parkunderhåll, skolmålti-
derna och maten på äldreboendena.

Under en tid när BEAB fungerade betydligt sämre än vad det gör idag har jag ivrat 
för en återgång av de skattefinansierade verksamheterna att utföras i kommunens 
egen regi. Därvid ha dock dessa förslag nedröstats i kommunfullmäktige av C med 
stöd av S. Det är då förvånande det nu - när BEAB fungerar mycket bättre - är just S 
tillsammans med C som gått i bräschen för en sådan återgång - dock utan mera 
precis klargöra för HUR verksamheterna ska bedrivas i kommunens regi.

En förutsättning för att jag i nuläget skulle gå med på detta har varit att en särskild 
nämnd skapas för att ta hand om den tekniska delen av dessa verksamheter medan 
ansvaret för måltidsdelen läggs på nämnder med ansvar för skola och äldreomsorg. 
Så att det inte blir att dessa verksamheter hamnar under kommunstyrelsen, ett ut-
skott inom denna eller under den så kallade kommunchefens, något som skulle in-
nebära en försämring för verksamheterna och leda till ytterligare maktkoncentration i 
stadshuset.
Per Lublin (ÖP)”

Skickas till
Borgholm Energi AB
Kommunikatör för publicering
Miljö- och byggnadsnämnden
____________________
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§ 246 Dnr 2019/69 041 KS

Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden och kommunstyrel-
sen; Årsplan med budget 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med ordförandens röst som utslagsröst,
att utöka utbildningsnämndens budgetram 2020 med totalt 4 mkr, avsett för kom-

pensation för lönehöjningar, satsningar på elever med särskilda behov och 
skolskjuts.

att utöka kommunstyrelsens budgetram 2020 med 1,5 mkr avsett för Heltid som 
norm.

att utöka kommunstyrelsens budgetram 2020 med 0,3 mkr, avsett för Som-
mar kortet. 

Ärendebeskrivning
I skrivelse inkommen 2019-10-30 föreslår den politiska majoriteten genom Ilko 
Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) att kommunfullmäktige, un-
der förutsättning av att riksdagen godkänner förslaget om justering av kostnads-
utjämningen, beslutar att en del av dessa extra miljoner satsas på välfärden enligt 
följande:

- Kommunstyrelsens ram ökas med 1 750 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr som extra stimulans för införande av heltid som norm vilket innebär 
   att kommunen totalt avsätter 3 000 tkr för ändamålet från och med år 2020.
- 250 tkr för att kunna fortsätta med sommarkortet för våra ungdomar.

- Utbildningsnämndens ram utökas med 2 000 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr för tilläggsbeloppet (extra stöd och resurser).
- 500 tkr för kompensation av ökade kostnader för skolskjutsar.

Av skrivelsen framgår att Regeringen under hösten har föreslagit en justering av 
kostnadsutjämningen för kommuner och regioner. Förslaget avser den del av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som rör kostnadsutjämning mellan kom-
muner respektive mellan regioner och syftar till att systemet för kostnadsutjämning 
även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna 
och för landstingen. 

För Borgholms kommun innebär förslaget ett tillskott om cirka 6,8 mkr för 2020 jäm-
fört med när kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna i juni må-
nad. Detta innebär att det budgeterade resultatet under budgetperioden uppgår till:

2020 2021 2022 2023

Beslutat resultat 22 651 tkr 20 566 tkr 16 336 tkr 14 028 tkr

Nytt resultat 23 176 tkr 23 821 tkr 21 797 tkr 18 309 tkr

Differens 525 tkr 3 255 tkr 5 456 tkr 4 281 tkr
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Beslutsunderlag
Skrivelse från politiska majoriteten.
Kommunstyrelsen 2019-10-22 § 159 föreslår kommunfullmäktige att, under förut-
sättning av att riksdagen godkänner förslaget om justering av kostnadsutjämningen, 
satsa del av de extra miljoner som kommer kommunen till del på utökning av bud-
getramen för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M) och Sara Kånåhols (V) yr-
kar att budgetramen för 2020 ändras enligt följande:
- utöka utbildningsnämndens budgetram med totalt 4 mkr, avsett för kompensa-

tion för lönehöjningar, satsningar på elever med särskilda behov och skolskjuts.
- utöka kommunstyrelsens budgetram med 1,5 mkr, avsett för Heltid som norm.
- utöka kommunstyrelsens budgetram med 0,3 mkr, avsett för Sommarkortet. 

Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL), och Marwin Johansson (KD) yrkar tillägg 
om utökad budgetram även för socialnämnden på 5,0 mkr för budget 2020 på grund 
av att placeringskostnadernas budget inte är realistiska, samt att sänka 3 %-målet 
med motsvarande 5 mkr. 

Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet, för att avvakta socialnämndens 
halvårsresultat.

---------

Ordföranden ajournerar sammanträdet för partivisa överläggningar.

---------

När ärendet återupptas fortsätter talarordningen

Charlotte Håkansson van Luijn (M) stöder Malgeruds tilläggsyrkande.

Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; utökning av utbildnings-
nämndens och kommunstyrelsens budgetram, tillägg utökning av socialnämndens 
budgetram samt återremiss, vilka ska ställas under proposition, först återremissyr-
kande följt av yrkande om utökning samt tilläggsyrkande.

Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra 
ärendet idag.

Ärendet ska därmed avgöras idag.
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Proposition – utökad ram för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkan-
det.

Budgetramarna 2020 för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen utökas därmed.

Proposition – tilläggsyrkande utökad ram för socialnämnden
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det.

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

Vid omröstningen avges 17 ja-röster och 17 nej-röster med ordförandens utslagsröst 
avslås yrkandet (BILAGA 2)

Yrkandet avslås därmed.

Reservation
SD-gruppen genom Erik Arvidsson (BILAGA 3)
Moderata fullmäktigeguppen genom Carl Malgerud (BILAGA 4)
FÖL-gruppen (BILAGA 5)

Protokollsanteckning
Sara Kånåhols (V) ännu inte inkommen. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden

______________
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§ 247 Dnr 2018/128 041 KS

Begäran om tilläggsbudget, kommunstyrelsen; ökning av budgetram 
för överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tilläggsbudget för kommunstyrelsen med 650 tkr år 2019 för att täcka 

kommunens del av överförmyndarnämndens underskott vilket tas genom 
minskning av 2019 års resultat.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds överförmyndarnämnd informerar Borgholms kommun att även årets 
budgeterade medel kommer att överskridas med cirka 540 tkr. Detta då de budge-
terade medlen enligt anmälan bedöms vara underfinansierade.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-20.
Tjänsteskrivelse 2019-10-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-098 § 239 med uppdrag till kommunche-
fen att utvärdera överförmyndarnämndens arbete.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 190 begäran om tilläggsbudget för att täcka över-
förmyndarnämndens underskott. 

Bedömning
Vid kontroll per den 19 november är kommunledningsförvaltningens bedömning att 
underskottet beräknas uppgå till 650 tkr per den siste december 2019. I och med 
budgetökningen för verksamhetsåret 2020 och planåren 2021-2023 kommer över-
förmynderiverksamheten kunna nå en budget i balans. Detta samtidigt som kost-
nadssidan minskat från de höga nivåer som berodde på det stora antalet ensam-
kommande barn som följde med flyktingvågen. 

Konsekvensanalys
Tilläggsanslaget minskar kommunens resultat i motsvarande mån.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Överförmyndarnämnden
______________
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§ 248 Dnr 2019/132 003 KS

Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunal-
förbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att gälla 

från och med 1 januari 2020.

att godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att gälla från 
och med 1 januari 2020.

att godkänna Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT att 
gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund föreslår 2019-10-11 §§ 58 och 59 att medlemskommu-
nerna godkänner reviderad förbundsordning och reviderat reglemente samt att 
ändringarna träder ikraft 1 januari 2020. Bakgrunden till justeringarna är dels att sä-
kerhetssamordningen flyttats till kommunerna (vilket Borgholms kommun tidigare 
har tillstyrkt) och att IT flyttas till kommunalförbundet då avtalssamverkan inte är 
tillämpligt för denna form av verksamhet.

Revideringarna av förbundsordning består främst av; 
 Ny skrivning gällande § 2 - Ändamålsparagrafen:

Säkerhetssamordning - skrivningen stryks.
 Ny skrivning gällande § 2 - Ändamålsparagrafen:

IT-samverkan tillkommer.
 Förtydligande av § 6 – val av arbetsutskott
 Ny skrivning gällande § 9 - medlemskommunerna väljer vardera en revisor 

och en revisorsersättare.
 Ny skrivning gällande § 13 - Kostnadstäckning.
 Säkerhetssamordning - skrivningen stryks.
 Ny skrivning gällande § 14 - Budgetprocess.
 Budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång. 

Revideringarna av reglemente består främst av:
 Justering av § 3 - FN :s barnkonventionen.
 Förtydligande av § 27 - Ersättarnas tjänstgöring

Härutöver har kommunerna utarbetat förslag till samarbetsavtal för IT-drift i sam-
verkan, ”Driftsam-avtalet” som reglerar hur den överflyttade verksamheten ska sty-
ras, drivas och utvecklas.
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Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund 2019-10-11 §§ 58-59.
Förslag ny förbundsordning.
Förslag till nytt reglemente.
Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 178 med förslag att anta reviderad förbundsord-
ning och reglemente.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund
Kommunchefen
IT-chef
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 249 Dnr 2019/216 003 KS

Policy för medborgardialog

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policy för medborgardialog med redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrap-
port. Demokratiberedning föreslog i slutrapporten bland annat att formerna för dialog 
med medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och 
förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den 
politiska processen”. 

Kommunledingsförvaltningen har utifrån rapporten dels tagit fram förslag på en poli-
cy för medborgardialoger som visar vad en medborgardialog innebär och dels en 
riktlinje/handlingsplan som visar hur en medborgardialog kan genomföras. 

I policyn noteras det särskilt att det är politikerna som har ansvaret för dialogen med 
medborgarna, en dialog ska alltså beslutas politiskt av nämnd/styrelse, och att tjäns-
tepersonerna ansvarar för det praktiska genomförandet och dokumentationen. 

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens slutrapport.
Tjänsteskrivelse 2019-10-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 259.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 175 med förslag att anta policyn. 

Bedömning
Kommunstyrelsen redovisar förslag om redaktionella ändringar, på punkt
- 3.1, som ska rubriceras Medborgardialog (felaktigt nämnt medborgarförslag).
- 5., där första ordet i andra stycket ska bytas ut mot riktlinjer.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M), Sara Kånåhols (V) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till policyn . 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.   

Protokollsanteckning
”Den föreslagna policyn är bättre än ingenting. Det underförstådda syftet är gott. Po-
licyn borde kunna förbättras väsentligt genom att göras mer tydlig.   

Det borde tydligt framgå att det i samband med att dessa medborgarmöten hålls ska 
det avläsas hur medborgarna ställer sig till de frågor som är på tapeten. T ex med 
mentometrar / tryckning på mobilknappar.  
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Samt att beslutsfattarna inför sina beslut ska ta hänsyn till ståndpunkten hos flertalet 
kommunmedborgare som känner sig berörda.
Per Lublin (ÖP)”

Skickas till
Respektive nämnd/förvaltning
Kommunikatör för publicering

______________
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§ 250 Dnr 2018/287 041 KS

Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 2019 Ölands kommunalförbund.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund överlämnar 2019-10-11 § 52 delårsrapporten för godkän-
nande. 

Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över verksamheten 
vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, väsentliga händelser samt 
strategiska framgångsfaktorer, samt måluppfyllelse. Denna är upprättad på senast 
kända information.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund 2019-10-11 § 52.
Delårsbokslut 2019-10-25
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 192 med förslag att godkänna delårsrapporten.
Revisorernas utlåtande och granskning.

Dagens sammanträde
Ordförande för revisionen Jan Hellroth redogör för revisorernas granskning och utlå-
tande av delårsrapporten. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Ölands kommunalförbund

______________

30



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 251

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 251 Dnr 2018/283 041 KS

Godkännande av delårsbokslut 2019; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslut 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds gymnasieförbund överlämnar 2019-10-24 § 77 delårsbokslut 2019 för 
godkännande.

Gymnasieförbundet ska regelbundet redovisa sina bokslut för sina medlemskommu-
ner som ska godkänna deras verksamhet. Detta görs av respektive kommuns kom-
munfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-10-24 § 77 överlämnar delårsbokslut 2019 för 
godkännande.
Delårsbokslut 2019, 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 193 förslag att godkänna delårsbokslutet.
Revisorernas utlåtande och granskning av delårsbokslutet.

Dagens sammanträde
Ordförande för revisionen Jan Hellroth redogör för revisorernas granskning och utlå-
tande av delårsbokslutet. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Kalmarsunds gymnasieförbund

______________
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§ 252 Dnr 2019/147 109 KS

Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ord-
ningsförskrifterna i Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

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

lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms kommun.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-08-19 § 149 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 271.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 199.

Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att 
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfo-
ganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borg-
holms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på 
sådan mark utan tillstånd. 

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de 
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara 
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är 
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna 
komma att omfatta.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Staffan Larsson (C) yrkar avslag på 
motionen. 

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

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår motio-
nen.

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

Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 4 nej-röster, 3 ledamöter avstår från att 
rösta (BILAGA 6)

Därmed avslås motionen.

Reservation
SD-gruppen genom Erik Arvidsson (BILAGA 7)

______________
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§ 253 Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

att uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/ 
fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och 
driva en Fritidsbank i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21
- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommu-

nen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden. 

Kommunfullmäktige lämnar 2018-04-16 § 83 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse med förslag på bifall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 270.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 198. 

Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man lå-
na utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening 
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige. 

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre.

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord.
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok. 

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att 
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för 
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som pla-
nerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Konsekvensanalys
En fritidsbank bidrar till att ge alla möjligheter att utöva och testa olika idrotter och 
fritidsaktiviteter, även om de inte har råd eller möjlighet att köpa nödvändig utrust-
ning. Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det mycket bra att utrusning återanvänds 
under hela sin livslängd istället för att glömmas eller kastas bort i förtid. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M); Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Tomas Zander (C) och 
Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Socialnämnden/arbetsmarknadsenheten
Fritidsenheten

______________
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BILAGA 1 KF 2019-12-09 
 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 klockan 18:15:37. 

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        

Lennart  Bohlin                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                   X        

Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                   X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Gia Thörnqvist                           X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-          Jeanette Thygesen                        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)        -          Mattias Krusell                          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)        -           Ingen ersättare                                           X
  Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        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: 34 0 0 1 

 



BILAGA 2 KF 2019-12-09 § 246 
 
 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 klockan 21:36:06. 
13 Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med 
budget 2020 
Avslå tilläggsyrkande - Nej  Bifalla tilläggsyrkande – Ja 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                    X      

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                    X      

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                    X      

Lennart  Bohlin                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                   X        

Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                    X      

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                    X      

Tomas Zander                             (C)        -                                                    X      

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Gia Thörnqvist                            X      

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-          Jeanette Thygesen                        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)        -          Mattias Krusell                           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)        -          Ingen ersättare                                           X  

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Marie-Helen Ståhl                         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: 17 17 0 1 
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 BILAGA 4 KF 2019-12-09 § 246 

 

 
 
 
Borgholm 191209 Kommunfullmäktige – skriftlig reservation 
tilläggsyrkande socialnämnden för placeringskostnader 5 mkr 
 
Moderaterna reserverar sig mot det avslagna tilläggsyrkandet på 5mkr till 
socialnämnden 2020 för under-budgeterade placeringskostnader. 
 
Vi anser att det är viktigt att verksamheterna får rättvisa förutsättningar för att 
driva sin verksamhet. Ytterst så påverkar det underbudgeterade resultatet hela 
kommunens resultat samt att det riskerar att driva oönskade besparingar i våra 
kärnverksamheter som.  
 
 
 Borgholm 191209 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud 
 
Cc: yrkande tilläggsbudget placeringskostnader 



 
 

 

 
Reservation kommunfullmäktige 2019-12-09 
Ärende 13 – Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden  
och kommunstyrelsen/socialnämnden 
 
Vi har tidigare påpekat att det finns en del brister i årets budgetprocess. Och vi ser med bestörtning 
att det fortsätter in i det sista ... 
 
Med anledning av socialförvaltningens förväntade höga kostnader för placeringar även under 2020 
yrkade Moderaterna på en ökning av dess budgetram med 5 mkr. Med hjälp av all känd fakta som 
finns idag är det ytterst osannolikt att kostnaden för placeringar kommer att understiga 8,3 mkr för år 
2020. (I dagarna är det även ett extrainsatt individutskott för att behandla ytterligare tre nya eventuella 
placeringsärenden.) Budgeten för placeringar 2020 är på 4,8 mkr. Det förväntade underskottet är 
alltså idag 3,5 mkr. Därav Moderaternas tilläggsyrkande på utökad budgetram för socialnämnden. 
 
I kommunens styrmodell, under ekonomiska styrprinciper, läser vi “Budgetbeslutet fattas utifrån vid 
denna tidpunkt känd information om verksamhetens förutsättningar inför ett budgetår.” Därför kan vi 
inte göra annat än att yrka bifall till Moderaternas tilläggsyrkande om utökad budgetram med 5 
mkr för socialnämnden 2020 och reserverar oss därmed mot majoritetens  
(S, C och V) enhälliga beslut att avslå detta tilläggsyrkande. 
 
Noteras bör, att det är synnerligen anmärkningsvärt att socialnämndens ordförande (S) konstaterar;  
 “Den bild som Carl (Malgerud, M) förmedlar är ju i och för sig korrekt och socialnämnden är ju väl 
medveten om det.” Men väljer ändå aktivt att avvakta. Helt mot kommunens ekonomiska styrprinciper! 
 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Annette Hemlin 
Lennart Bohlin 
Jeanette Thygesen  
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BILAGA 6 KF 2019-12-09 § 252 
 
 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 klockan 22:07:32. 
21 Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsförskrifterna i Borgholms 
kommun 
Ja – avslag på motionen  Nej – bifall till motionen 

  

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Lennart  Bohlin                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                    X      

Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                   X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Gia Thörnqvist                           X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-          Jeanette Thygesen                        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)        -          Mattias Krusell                          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)        -          Ingen ersättare                                        X  

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        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: 27 4 3 1 

 



BILAGA 7 KF 2019-12-09 § 252


	Protokoll förstasida
	Godkännande av kungörelse
	Beslut § 230 KF 2019-12-09
Godkännande av kungörelse

	Godkännande av dagordning
	Beslut § 231 KF 2019-12-09
Godkännande av dagordning

	ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar
	Beslut § 232 KF 2019-12-09
ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar

	ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra parken
	Beslut § 233 KF 2019-12-09
ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra parken

	ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande offentliga toaletter
	Beslut § 234 KF 2019-12-09
ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande offentliga toaletter

	Allmänhetens frågestund
	Beslut § 235 KF 2019-12-09
Allmänhetens frågestund

	Information från miljö- och hållbarhetsberedningen
	Beslut § 236 KF 2019-12-09
Information från miljö- och hållbarhetsberedningen

	Information; nytt särskilt boende på Ekbacka 
	Beslut § 237 KF 2019-12-09
Information; nytt särskilt boende på Ekbacka 

	Information; samarbete med Mörbylånga kommun
	Beslut § 238 KF 2019-12-09
Information; samarbete med Mörbylånga kommun

	Avsägelse samt fyllnadsval politiska uppdrag 2019-2022; ledamot socialnämnden 
	Beslut § 239 KF 2019-12-09
Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022 samt fyllnadsval; Jennie Engstrand (S) ledamot socialnämnden 

	Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny FÖL-ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut § 240 KF 2019-12-09
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny ersättare för FÖL i kommunfullmäktige

	Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Maria Steen (FÖL) ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut § 241 KF 2019-12-09
Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Maria Steen (FÖL) ersättare i kommunfullmäktige

	Antagande av taxor; justering av taxa för förhandsbesked - plan och bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och tillsynsavgift
	Beslut § 242 KF 2019-12-09
Antagande av taxor; justering av taxa för förhandsbesked - plan och bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och tillsynsavgift

	VA-taxa 2020
	Beslut § 243 KF 2019-12-09
VA-taxa 2020

	Taxa Återvinning och Avfall 2020
	Beslut § 244 KF 2019-12-09
Taxa Återvinning och Avfall 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun; avfallsplan och avfallsföreskrifter
	Beslut § 245 KF 2019-12-09
Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun; avfallsplan och avfallsföreskrifter
	Sida 1
	Sida 2


	Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020 
	Beslut § 246 KF 2019-12-09
Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Begäran om tilläggsbudget, kommunstyrelsen; ökning av budgetram för överförmyndarnämnden
	Beslut § 257 KF 2019-12-09
Begäran om tilläggsbudget, kommunstyrelsen; ökning av budgetram för KS: Överförmyndarnämnden

	Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunalförbund
	Beslut § 248 KF 2019-12-09
Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunalförbund
	Sida 1
	Sida 2


	Policy för medborgardialog 
	Beslut § 249 KF 2019-12-09
Policy för medborgardialog 
	Sida 1
	Sida 2


	Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund
	Beslut § 250 KF 2019-12-09
Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund

	Godkännande av delårsbokslut 2019; Kalmarsunds gymnasieförbund 
	Beslut § 251 KF 2019-12-09
Godkännande av delårsrapport; Kalmarsunds gymnasieförbund 

	Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun
	Beslut § 252 KF 2019-12-09
Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
	Beslut § 253 KF 2019-12-09
Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
	Sida 1
	Sida 2





