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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 1 Godkännande av kungörelse 3

§ 2 Godkännande av dagordning 4

§ 3 Allmänhetens frågestund 5

§ 4 Information revisorerna 6

§ 5 ANMÄLAN; Interpellation (Marwin Johansson KD) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande hur kommunen arbetar med 
att  implementera barnkonventionen som nu blivit lag

2020/7 101 7

§ 6 ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm 2020/32 109 8

§ 7 ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) hemkäsla och trygghet 
inom äldreomsorgen

2020/33 109 9

§ 8 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin m fl ÖP) Samtliga kommunens 
offentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde

2020/35 109 10

§ 9 ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande angående placering av offentliga toaletter i Inre hamnen

2020/7 101 11

§ 10 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för 
kommunanställda i det högre löneskiktet 

2020/34 109 12

§ 11 Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadiet 2018/96 109 13 - 15

§ 12 Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud 2019/169 109 16 - 17

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

2019/171 109 18 - 19

§ 14 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande offentliga toaletter

2019/7 101 20

§ 15 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra 
parken

2019/7 101 21

§ 16 Taxor för vård och omsorg 2020; ändrad avgift för hemtjänsttimme 
2020

2019/243 041 22

§ 17 Begäran om tilläggsbudget 2019; socialnämnden 2019/244 041 23

§ 18 Begäran om tilläggsbudget 2019; utbildningsnämnden 2019/245 043 24

§ 19 Antagande av policy för föreningsbidrag, Borgholms kommun 2016/216 003 25 - 27

§ 20 Antagande av policy för marknadsföring och sponsring 2019/237 003 28 - 29

§ 21 Rättelsebeslut; godkännande av medel för genomförande av 
opinionsundersökning; Öland en kommun

2016/191 106 30 - 31

§ 22 Avsägelse av uppdrag; Anna Bladås (S), ersättare i socialnämnden 2018/218 116 32

§ 23 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige; Mats Olsson (FÖL) 2018/218 116 33
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande ären-
den.

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) redogör för följande tillkommande ärenden:
Anmälan av fyra motioner.
Anmälan av två interpellationer. 
Avsägelse politiskt uppdrag.
På ordförandens fråga konstateras att kommunfullmäktige godkänner dagordningen 
med tillkommande ärenden och ändringar.

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Allmänhetens frågestund

Ärendet utgår då inga frågor ställs.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Information revisorerna

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Kommunrevisionens ordförande informerar kommunfullmäktige om den kommunala 
revisionens uppgifter, ansvar och roll i det kommunala självstyret.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2020/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Marwin Johansson KD) till kommunstyrel-
sens ordförande gällande hur kommunen arbetar med att implementera 
barnkonventionen som nu blivit lag

Beslut
Kommunfullmäktige ger Marwin Johansson (KD) rätt att ställa interpellationen som 
besvaras vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Ilko Corkovic (S):

Hur arbetar Borgholms kommun med att implementera barnkonventionen som nu 
blivit lag sedan den 1 januari 2020?

Beslutsunderlag
Interpellation

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 6

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2020/32 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen 2020-01-20:

att avskaffa avgiften för brukare som har behov av trygghetslarm i Borgholms kom-
mun.

Beslutsunderlag
Motion

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

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

Skickas till
Socialnämnden

______________

8



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 7

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020/33 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom 
äldreomsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen 2020-01-20:

att besluta att samma krav ska ställas på personalen i äldreomsorgen oavsett den 
äldres födelseland. Detta är särskilt viktigt om den äldre lider av demenssjukdom. 

Beslutsunderlag
Motion

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

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

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 8 Dnr 2020/35 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommunens offentliga 
toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP), Roland Wickholm (ÖP) och Karl Sandström Löfberg (ÖP) föreslår i 
motion inkommen 2020-01-20:

att samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde.

Beslutsunderlag
Motion

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

______________

10



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 9
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§ 9 Dnr 2020/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande angående placering av offentliga toaletter i Inre hamnen

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

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

1. Tycker du att nuvarande placering är väl vald med tanke på dels utblicken från 
nyssnämnda populära bänkar utesoffor (sittsoffor i societetsparken)? Och dels 
med tanke på diskretionen?

2. Vad skulle det kosta att flytta byggnaden till nyssnämnda bättre placering (mel-
lan BEMs och turistbyrån)?

3. Vad har gjorts för att efterhöra med borgholmsborna om placeringen innan den 
beslutandes och tycker d det är bra?

Beslutsunderlag
Interpellation

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________

11



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 10 Dnr 2020/34 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för kommunan-
ställda i det högre löneskiktet

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP), Roland Wikholm (ÖP) och Karl Sandström Löfberg (ÖP) föreslår i 
motionen:

att ett lönetak införs för samtliga anställda i vår kommun som befinner sig ett i det 
högre löneskiktet.

Beslutsunderlag
Motion

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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§ 11 Dnr 2018/96 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadiet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänsyn till att kostnadsberäkningar inte har förändrats 

sedan tidigare utredning

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att kostnadsberäkna 
en återflytt av årskurs sex till mellanstadieskolorna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07.

Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS; Fortsatt utred-
ning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de skolor där övri-
ga mellanstadiet går.

Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och utvär-
dering kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008).

Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällan-
de beslut för 6:ornas återflytt (Dnr 2019/32-604).

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 § 286.

Motion.

Kommunfullmäktige 2019-05-20 § 116.

Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 113.

Utbildningsnämnden 2019-10-23 § 96.

Bedömning

Nettokostnadsavvikelse
I tjänsteskrivelse gällande Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekono-
miskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt framkom nettokostnadsavvikel-
se fram till år 2016. Ny statistik visar på en nettokostnadsavvikelse på 10 % 2018 
och 22 % 2017 för kommunens grundskolor, alltså att kommunens skolor är dyrare 
än snittet i riket. De största kostnaderna som innefattas är de för lokaler samt per-
sonal. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lokalkostnader
Enligt utredning av lokaler är utrymmet på Gärdslösa skola begränsat och har inte 
kapacitet att ta emot eleverna i årskurs 6 i befintliga lokaler, därav föreligger be-
hov av utbyggnad. Som redogjort för i lokalförsörjningsplanen skulle ett alternativ 
vara att bygga ut flexibla lokaler i anslutning till förskolan som kan användas för 
olika typer av verksamheter. För att kunna tillgodose behov av en klass beräknas 
en utbyggnad om 80 kvm. Nybyggnation beräknas kosta runt 30 tkr per kvm, vil-
ket skulle ge en ungefärlig kostnad om 2,4 mkr. 
Köping skola är i behov av renovering för att kunna ta emot eleverna i årskurs 6. 
Beräkning av detta kan göras genom inhämtande av offerter. 
Vidare kommer en flytt innebära att lokaler på Slottsskolan blir övertaliga. Under-
sökning krävs för att se hur dessa ska användas. 

Personalkostnader
I kompletterande utredning ut lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande 
beslut för 6:ornas återflytt angavs en ökning av 66 % gällande undervisningskost-
nader vid en eventuell återflytt. Under 2019 har Slottsskolan tilldelats 43,9 tkr i 
undervisning, inför budget 2019 var det 71 elever i åk 6 vilket gav en total bud-
getram på 3 117 tkr. Vid en kostnadsökning om 66 % hade detta inneburit en 
ökad kostnad på 2 057 tkr som behöver finansieras. 

Kostnad för bussresor
I förslaget inkluderas att elever i årskurs 6 har delar av sin undervisning på Slotts-
skolan. Detta gäller ämnen som moderna språk, hemkunskap och NO. Enligt den 
beräkning som är gjord av KLT läggs en skoldag i veckan på Slottsskolan med 
start 08.30 och slut 15.30. 
I kostnadsberäkningen saknas faktiska adresser, därav användes adresser från för-
skoleklassen. Baserat på de förutsättningar som finns för beräkningen anger KLT en 
kostnadsökning på drygt 82 tkr – 100 tkr. Priserna är baspriser och det tillkommer 
en indexhöjning om 12,39 %. Förändras adresserna kommer även kostnaden att 
förändras.
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Dagens sammanträde

Yrkande 

Per Lublin (ÖP), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall 
till motionen.

Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V) och Carl Malgerud (M) yr-
kar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer Ilko Corkovic med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens 
förslag mot Per Lublin med fleras yrkande att bifalla motionen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens avslagsförslag.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns Den som stöder kommunstyrelsens avslagsförslag röstar ja. Den som stöder 
Lublins bifallsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 7 nej-röster. 8 ledamöter avstår och 1 leda-
mot är frånvarande vid omröstning (BILAGA 2). 

Därmed avslås motionen.

Reservationer

Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3), Annette Hemlin (FÖL) (BILAGA 4) lämnar skriftliga re-
servationer från sina respektive partigrupper.

______________
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§ 12 Dnr 2019/169 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

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 
penninginsamling (tiggeri) är förbjuden på Torget och längs hela Storgatan i 
Borgholm och på samtliga tvärgator fram till Storgatans närmaste parallellgator, 
samt på allmän mark i direkt anslutning till butikerna i hela kommunen. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforder-
lig preciserande text och kartmarkeringar.

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 150 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunstyrelsens § 272 2019-11-06 förlag att avslå motionen.

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
Yrkande 

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.

Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar avslag till motio-
nen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer Ilko Corkovic med fleras yrkande avslå motionen mot Per Lublin 
med fleras yrkande att bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
stödjer kommunstyrelsens avslagsförslag.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens avslagsförslag röstar ja. Den som stöder 
Lublins bifallsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter avstår och 1 leda-
mot är frånvarande vid omröstning (BILAGA 5). 

Därmed avslås motionen.

Reservationer

Per Lublin (ÖP) (BILAGA 6) lämnar en skriftlig reservation från Ölandspartiets par-
tigrupp.

Protokollsanteckning

Erik Arvidsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning från Sverigedemokrater-
nas partigrupp:

Vi i SD-Gruppen avstår att rösta vid votering i detta ärende då vi själva hade en mo-
tion vid KF sammanträdet den 9/12 om att införa generellt tiggeriförbud som beklag-
ligt nog blev nedröstad. Den motionen hade på ett varaktigt sätt satt stopp för tigge-
riet, dagens föreslagna motion löser tyvärr inga problem då tiggeriet de facto tillåts 
på andra platser. 

______________
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§ 13 Dnr 2019/171 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offent-
lig plats

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

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. 

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 152 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 201 förslag att avslå motionen.

Bedömning
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen visar att kommuner har rätt att besluta att 
tiggeri är tillståndspliktigt i de lokala ordningsföreskrifterna. Regleringen kan gälla 
på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i prakti-
ken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsfö-
reskrifter finns tillståndsplikt för försäljning på sådan mark. 

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. 

Att reglera tiggeri 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 reglera tiggeri inte uppväger de problem 
som det rent praktiskt skulle innebära att bedöma vad som skulle vara tillstånds-
pliktigt eller inte. Det skulle krävas ett komplext regelverk för att kunna göra be-
dömningar om vad som är att räkna som tiggeri, samt i vilka fall tillstånd ska med-
ges respektive inte medges.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av ett avslag är små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på 
mark som regleringen skulle kunna komma att omfatta. Konsekvenserna av att till-
styrka motionen skulle däremot innebära administrativa kostnader för framtagande 
av att rättsligt korrekt regelverk för bedömning av vad som är tillståndspliktigt, re-
spektive vad som ska tillåtas eller avslås om ansökan inkommer.

Dagens sammanträde
Yrkande 

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.

Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Lublin med fleras yrkande att 
bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrel-
sens avslagsförslag.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens avslagsförslag röstar ja. Den som stöder 
Lublins bifallsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 6 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande vid 
omröstning (BILAGA 7). 

Därmed avslås motionen.

Reservationer

Per Lublin (ÖP) och Karl Löfberg (ÖP) reserverar sig emot beslutet.

______________
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§ 14 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens ord-
förande gällande offentliga toaletter

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-12-09 ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpella-
tion 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
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 234.

Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförand Ilko Corkovic (S) lämnar följande svar på interpellatio-
nen:

1. Det handlar om nytillkomna toaletter där vi gjort en stor investering. En av främs-
ta anledningarna till avgiftsbeläggning är att hindra otillbörlig användning och ska-
degörelse som har skett vid de centralt belägna toaletterna. Dessutom har vi haft 
orimligt höga städkostnader när de stod helt öppna.
I centrala Borgholm finns fortfarande toaletter där det är gratisanvändning t ex på 
Borgholms bibliotek där man får be om nyckel i receptionen.

2. Det har informerats om avgiftsbeläggningen i samband med beslut om uppföran-
de av toaletterna.

3. Det finns fortfarande toaletter i centrala Borgholm där det går att betala med 
mynt.

Vår ambition är att fortsätta rusta upp och se över de toaletter som finns både när 
det gäller betalsystem, städning och tillgänglighet.

______________
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§ 15 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens ord-
förande gällande beslut om skateboardanläggningen i Södra parken

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-12-09 ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpella-
tion 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
Kommunfullmäktige 2019-12-90 § 233.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförand Ilko Corkovic (S) lämnar följande svar på interpellatio-
nen: 
En aktivitetspark är en anläggning för spontanidrott som till exempel BMX, inlines, 
skateboard, sparkcykel/kickbord med mera, alltså är parken inte ”bara” till för skate-
board.  

CAP-föreningen i Borgholm har tillsammans med kommunen under ett antal år för-
sökt att få till stånd en aktivitetspark där skate ska vara huvudtema. Förslag på plats 
har varierat över tid. Kommunen har avsatt medel i 2019 års investeringsbudget 
(medel fanns avsatta redan i 2017-års budget) för ändamålet med 1,3 mkr. Härutö-
ver har föreningen ansökt och blivit beviljade bidrag från andra finansiärer och kom-
mer fortsätta söka andra medfinansiärer och sponsorer. Kommunstyrelsen har 
2019-11-26 beslutat att utöka investeringsram med yterliggare 1,3 mkr. 

Investeringar i aktivitetsparker i Löttorp och Borgholm med olika tema är satsningar 
på spontana idrotter och är ett utmärkt komplement till befintliga idrottsanläggningar. 
Det är många kommuner i Sverige som insett värde av sådana anläggningar och vår 
grannkommun Kalmar investerar nu ca 10 mkr i en sådan anläggning. 

Vi måste stimulera våra ungdomar att aktivera sig och ett sätt är att skapa möjlighet 
till spontana idrotter. Med ökat utbud av fritidsaktiviterer ökar attraktionskraften för 
vår kommun.

______________
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§ 16 Dnr 2019/243 041 KS

Taxor för vård och omsorg 2020; ändrad avgift för hemtjänsttimme 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kostnaden för en hemtjänsttimme för omsorgstagare i Borgholms kommun 

fastställs till 426 kronor. 
att kostnad för hemtjänst som Borgholms kommun betalar då omsorgstagare er-

håller hemtjänst i annan kommun fastställs till 479 kronor per timme.
Taxan gäller från 2020-02-01.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2019-11-27 § 112 kommunfullmäktige att fastställa ändrad 
taxa för hemtjänsttimmar.
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid.

Beslutsunderlag
Framtagen resursfördelningsmodell, dnr 2016/113-706  SN.
Socialnämnden 2019-11-27 § 112 förslag att ändra taxan för hemtjänsttimmar.
Kommunstyrelsen 2019-12-17 § 206 Taxor för vård och omsorg 2020; ändrad avgift 
för hemtjänsttimme 2020.

______________
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§ 17 Dnr 2019/244 041 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019; socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2019-11-27 § 110, efter godkännande av oktober månads 
budgetuppföljning, 
- att hos fullmäktige begära tilläggsbudget med 2 mkr för att täcka det prognosti-

serade underskottet för 2019.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-11-27 § 110 med begäran om tilläggsbudget. 

Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från ekonomiavdelningen med förslag att avslå begä-
ran.

Kommunstyrelsen 2019-12-17§ 207 Begäran om tilläggsbudget; socialnämnden

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 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån -0,1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

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.

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.

______________

23



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2019/245 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutar 2019-10-23 § 94, i samband med budgetuppföljning 
september 2019, 
- att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 894 tkr, baserat på förvalt-

ningens prognostiserade underskott för 2019.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2019-10-23 § 94 begäran om tilläggsbudget.

Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från ekonomiavdelningen med förslag att avslå begä-
ran. 

Kommunstyrelsen 2019-12-17 § 208 Begäran om tilläggsbudget; utbildningsnämn-
den

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 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån 1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

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.

______________
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§ 19 Dnr 2016/216 003 KS

Antagande av policy för föreningsbidrag, Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta policy för bidrag till föreningar att börja gälla från och med 2020.

I och med att policyn antas ersätts tidigare fattade beslut om regler till kulturell verk-
samhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bidrag till studieför-
bundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kulturbidrag, KFN 
2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojekt, KS 2018-04-24 § 86 uppdate-
ras.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 och kultur- och fritidsutskott 
2017-09-28 § 38 uppdrar åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och 
regler för bidrag, sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 
I tjänsteskrivelse 2019-11-13 framgår att det är viktigt att förtydliga för kommunens 
medborgare vilka typer av bidrag som finns att söka, vad som krävs för att få ett bi-
drag och hur det sedan ska redovisas. Det är även önskvärt att få en bättre process 
för att hantera inkomna ansökningar samt ge ett väl genomarbetat beslutsunderlag 
till politiken för att komma ifrån dagens ofta snabba beslut som ger dålig överblick 
över budgeten samt gör det oklart om pengarna verkligen går till det de är tänkta för. 
Styrdokumenten ska underlätta besluten och bättre garantera att de bidrag som 
kommunen delar ut används till att skapa aktiviteter, mötesplatser, kulturella upple-
velser och en meningsfull fritid för Borgholms invånare och besökare.
Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring. Policy för marknadsföring och policy tas i särskild ordning. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 med uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38 med uppdrag till kom-
munchefen att göra översyn av och ta fram förslag på riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring.
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 med förslag att anta policy och riktlinjer. 
Policy för föreningsbidrag i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-12-02 § 30 med förslag att anta 
policy och riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 297.
Kommunstyrelsen 2019-12-17 § 213 Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun
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Konsekvensanalys
Kommunstyrelsen hade 2018 en budget på 508 tkr för ”projekt och bidrag”. Under 
2018 tillkom det i genomsnitt ett beslut per sammanträde på kommunstyrelsens ar-
betsutskott gällande bidrag. Ofta är ärendena inte beredda. Under 2018 hade det, 
utöver det som budgeterats, beslutats om ytterligare 500 tkr i olika typer av bidrag 
av kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. I budgeten ingår även bidrag till fiber 
samt medfinansiering. Under 2019 är budgeten 1 200 tkr. 
Utöver den beslutade budgeten finns 500 tkr avsatta för uppväxlingsprojekt samt bi-
drag till näringsliv (bland annat ung företagsamhet), medlemsavgifter och ungdoms-
politik (bl.a. Kumulus och regional samverkan). 
Den allmänna kulturgarantin innebär att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
finansierar skolans kulturverksamhet med 200 tkr var. 
Priserna Ölandsglöd, Kulturpriset och socialnämndens kvalitetspris till uppgår till 30 
tkr. Dessa är egentligen inte föreningsbidrag, men ändå en typ av stöd till organisa-
tioner och det civila samhället, som kan tas med i den samlade översikten av hur 
mycket kommunen bidrar med. Detsamma kan gälla för fonder. Dessa ingår inte i 
sammanställningen, eftersom utbetalningarna varierar beroende på avkastning och 
fondernas statuter.
Förutom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kulturutskott, betalar socialnämn-
den bidrag till organisationer inom det sociala området på 200 kr/år.

Bidragstyp Budget

Uppväxlingsprojekt, näringsliv, medlemsavgifter, ung-
domspolitik, investeringsbidrag

650 tkr

Vägbidrag och cykelbidrag 1 050 tkr

Studieförbund 175 tkr

Kulturgaranti (KS + UN) 200tkr + 200 tkr

Kultur (arrangemangs- och verksamhetsbidrag) 800 tkr

Fritid (driftbidrag, lokalhyresbidrag, lokalt aktivitets-
stöd, pensionärsföreningar, bygdegårdar) 

1 255 tkr

Bidrag sociala området 200 tkr

Priser (Ölandsglöd, kulturpris, socialnämndens pris) 30 tkr

Sammanlagt 5 110 kr

De olika bidragen

Instans Bidragstyp

Kommunstyrelsen / kommun-
styrelsens arbetsutskott

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, verksamhets-
bidrag, väg- och cykelbidrag, uppväxlingsprojekt, 
fonder
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Förändringar

 Ungt kulturbidrag utgår (det har endast varit en icke berättigad sökande under 
tiden det har funnits). Unga uppmanas istället att söka arrangemangsbidrag och 
kommer att prioriteras vid bedömning om bidrag.  

 De bidrag som socialnämnden har administrerat övergår till kommunstyrelsen 
att administrera i enlighet med de nya riktlinjerna. 

 Uppväxlingsprojekt ska inte kunna ges till en privatperson, bidrag ska alltid gå 
till en förening. 

Aktivitetsstöd 65+ - kallas i riktlinjerna för verksamhetsbidrag till sociala föreningar 
(Sveriges bästa äldreomsorg, dnr KS 2016/243)

Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

______________

Kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 
och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, projekt-
bidrag, verksamhetsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, 
samlingslokaler 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang

27



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2019/237 003 KS

Antagande av policy för marknadsföring och sponsring

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 och kultur- och fritidsutskott 
2017-09-28 § 38 uppdrar åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och 
regler för bidrag, sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 
Av tjänsteskrivelse 2019-06-18 framgår förslag till policy för marknadsföring och 
sponsring som ska säkerställa att kommunen är tydlig och transparent vid alla olika 
typer av samarbeten. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 § 363 med uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38 med uppdrag till kom-
munchefen att göra översyn av och ta fram förslag på riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring.
Tjänsteskrivelse, 2019-06-18.
Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-12-02 § 35 med förslag att anta 
policy och riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 298 med förslag att anta policy och 
riktlinjer. 

Bedömning
Marknadsföring av Borgholms kommun syftar till att öka attraktionskraften så att 
fler vill besöka, bosätta sig och verka i kommunen. Marknadsföring ska rikta sig till 
privatpersoner och företag, möjliga inflyttare och företag, för eventuell etablering 
samt till befintliga och möjliga besökare i kommunen.

Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en 
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. Sponsringen är ett öm-
sesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller genom vara, tjänst eller service 
och i sin tur får en motprestation, som kan vara att synas på olika sätt i samband 
med den sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna 
marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman 
med ett visst projekt eller aktivitet. 

För att sponsringen ska vara tillåten för en kommun måste insatsen och motpresta-
tionen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. Sponsring skiljer sig på 
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det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om dessa står det mer i kommunens 
riktlinjer för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring mås-
te ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, övergripande styrdoku-
ment och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet och god 
ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet 
och rättsäkerhet. Vid alla sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens gra-
fiska profil och logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt 
avtal.

Policy och riktlinjer för föreningsbidrag tas i särskild ordning. 

Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

______________
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§ 22 Dnr 2016/191 106 KS

Rättelsebeslut; godkännande av medel för genomförande av opinions-
undersökning; Öland en kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna medfinansiering av år 2018 genomförd kompletterande opionsun-

dersökning med 32,5 tkr.
att godkänna finansiering genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag 

2018 för utredningar 1100-2301.

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Växjö har 2019-12-04 upphävt kommunstyrelsens beslut 2018-
06-26 § 129 avseende medfinansiering av kompletterande opinionsundersökning. 
Förvaltningsrätten anser att beslutet skett i strid mot 13 kap 8 § kommunallagen  
och att kommunstyrelsen inte haft rätt att fatta beslutet. 

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått lagakraft och beslutet re-
dan har verkställts ska, enligt 13 kap 15 § Kommunallagen, det organ som fattat be-
slutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. 
Ett beslut om rättelse ska meddelas utan skäligt dröjsmål. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 129.

Förvaltningsrätten dom 2019-12-04.

Kommunstyrelsen 2019-12-17 § 220.

Dagens sammanträde
Yrkande

Per Lublin (ÖP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer Ilko Corkovics yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag mot 
Per Lublins yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins 
avslagsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 2 nej-röster. 1 ledamöter avstår och 1 leda-
mot är frånvarande vid omröstning (BILAGA 8). 

Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Per Lublin (ÖP) lämna en skriftlig reservation från Ölandspartiets partigrupps (BILA-
GA 9).

______________

31



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse av uppdrag; Anna Bladås (S), ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Anna Bladås avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämn-

den.

Ärendebeskrivning
Anna Bladås (S) avsäger sig 2020-01-16 sitt politiska uppdrag som ersättare social-
nämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Skickas till
HR-avdelningen
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2018/218 116 KS

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige; Mats Olsson (FÖL)
Beslut
Kommunfullmäktige välkomnar Mats Olsson (FÖL) som ersätter Maria Steen (FÖL) 
som ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner meddelandet 
och läger det till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Kalmar län har meddelat kommunen om att Maria Steen (FÖL) avgår 
som ersättare i kommunfullmäktige och ersätts av Mats Olsson (FÖL) som ersätta-
re.
Beslutsunderlag
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022, 2020-01-09.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige godkänner meddelandet och 
finner att fullmäktige beslutar att göra så.
Skickas till
HR-avdelningen

______________
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  Kommunfullmäktige 2020-01-20 BILAGA 1 

 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2020 klockan 18:18:54. 

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)        -          Mikael Palmqvist                         X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                   X        

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                   X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -          Björn Andreen                            X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   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: 35 0 0 0 

 



  Kommunfullmäktige 2020-01-20 BILAGA 2 

 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2020 klockan 19:23:13. 
6 Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadietja avslag till motion nej bifall till mottion  

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)        -          Mikael Palmqvist                         X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                    X      

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                     X    

Anna Victor Hiort                        (M)        -          Björn Andreen                            X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                     X    

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                    X      

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                      X  

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                     X    

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   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: 19 7 8 1 
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Reservation kommunfullmäktige 2020-01-20 
Ärende 5 – Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till mellanstadiet 

Varje gång (under de senaste fyra åren) då frågan om sexornas återflytt till mellanstadiet diskuteras i 
KS eller KF är avsaknad av ordentliga beslutsunderlag den röda tråden. Så även idag. 

I Framtid Öland står vi kvar vid vår åsikt och väljer att sätta det det pedagogiska perspektivet i första 
rummet. Att låta utforma kommunens skolorganisation efter läroplanen med stadieindelning utifrån 
Skolverkets riktlinjer som efter regeringsbeslut trädde i kraft 2018-07-01. Precis som fler 
skolor/kommuner valt att göra. Det medför bland annat en trygghet att få slutföra mellanstadiet och de 
nationella proven i 6:an med samma lärare samt är en fördel att betygen sätts av den lärare som har 
följt eleven under tre år. 

Elevhälsan och förebyggande teamet har flaggat för oro bland flera av de unga på högstadiet. Något 
som också bör tas i beaktande. Dessutom har både föräldrar och personal vädjat till oss om att driva 
just den här frågan mot en återgång för sexorna till mellanstadieskolorna. 

Därför väljer vi idag att reservera oss mot beslutet att avslå motionen till förmån för vårt eget yrkande, 
d v s att bifalla motionen. 

Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Tomas Lind 
Lennart Bohlin 
Annette Hemlin 

Kommunfullmäktige 2020-01-20 BILAGA 4



  Kommunfullmäktige 2020-01-20 BILAGA 5 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2020 klockan 19:43:10. 
7 Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbudJA bifall till ksNej Pers motion  

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)        -          Mikael Palmqvist                         X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                     X    

Anna Victor Hiort                        (M)        -          Björn Andreen                            X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                      X  

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   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: 28 3 3 1 
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  Kommunfullmäktige 2020-01-20 BILAGA 7 

Omröstningslista nr. 3 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2020 klockan 20:12:23. 
8  Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offentlig platsJA KS förslag Nej Pers 
förslag 

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)        -          Mikael Palmqvist                         X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -          Björn Andreen                            X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                      X  

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                    X      

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   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: 28 6 0 1 
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Omröstningslista nr. 4 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2020 klockan 20:44:58. 
16 Rättelsebeslut; godkännande av medel för genomförande av opinionsundersökning; Öland en 
kommunJa Ks förslag Nej Pers förslag 

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)        -          Mikael Palmqvist                         X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                     X    

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                   X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -          Björn Andreen                            X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                      X  

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   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: 31 2 1 1 
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