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§ 48 Dnr 2020/64 003 KS

Revidering av arbetsordning och reglementen angående deltagande på 
distans

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till beslutet lägga till revidering av reglementet för samtliga nämnder följande, 

under § 13:

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obehöri-
ga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela sam-
manträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast kloc-
kan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till nämndens sekretera-
re. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträ-
det. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestäm-
ma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på nämndens sam-
manträden.

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för kommunsstyrelsen följan-
de, under § 15:

Kommunstyrelsens får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela 
sammanträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast 
klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekrete-
raren. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå samman-
trädet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen 
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på kom-
munstyrelsens sammanträden.

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen efter 
kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans.
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Ärendebeskrivning
Med anledning av det nya coronaviruset, COVID-19, och som en förebyggande åt-
gärd inför framtida eventuella kriser och oförutsägbara situationer vill krisledningen 
föreslå att kommunen möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 
För juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i de politiska församlingarna kräver kom-
munallagen att deltagande på distans har stöd reglementet för respektive nämnd 
eller styrelse, samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sam-
manträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för 
nämnderna som regleras av 6 kap. 24 §.

Beslutsunderlag
Information från SKR.
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 47 Revidering av arbetsordning och reglementen - 
angående deltagande på distans.

Bedömning
För att tillåta deltagande på distans i de beslutande församlingarna kräver kommu-
nallagen (KL 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 §) att de deltagande ledamöterna ska kunna 
delta på samma villkor, se och höra varandra. I dagsläget har inte kommunens 
sammanträdeslokaler dessa möjligheter. De videoinspelningar som publiceras på 
Youtube sänds inte i realtid, men inspelningen skulle kunna användas om nya vi-
deosamtalslösningar införskaffas. I tingssalen (fullmäktiges primära sammanträ-
deslokal) finns ingen sekundär projektor eller bildmonitor att visa ledamöter som 
deltar på distans, en sådan behöver installeras i salen för att distansdeltagande 
ska vara möjligt. Eftersom begäran av omröstningar och reservationer i dagläget 
meddelas muntligt behövs antingen mikrofoner i bänkarna, att dessa meddelas i ta-
larstolen eller att detta görs med en ny digital funktion. I dagsläget finns inget im-
plementerat säkert system för videosamtal som kan brukas i kommunens regi, men 
sådan går att köpa in.  

För att omröstningar i fullmäktige ska kunna deltas i utan att ändra i arbetsordning-
en mer än föreslagit krävs att den sker muntligt eller att det köps in nya voterings-
system, vilket stöds av § 25 i gällande arbetsordning. Dock kan inte dealtagande 
på distans delta i slutna omröstningar. För detta krävs ytterligare ändringar av ar-
betsordningen och förvaltningen ges mer tid att utreda lagligheten i en sådan änd-
ring. 

Ny elektrisk utrustning för kommunens sammanträdeslokaler och ny programvara 
kan komma att behöva köpas för att deltagande på distans ska kunna anses lagligt 
även med ändrad arbetsordning, av detta skäl bör i första hand alltid ersättare kal-
las till kommunfullmäktige för att alla deltagande ledamöter i så stor utsträckning 
som möjligt kunna delta på lika villkor. 

Andra kommunen har den senaste tiden berett förslag om deltagande på distans 
med liknande motivering och förslag på liknande ändringarna i deras kommunfull-
mäktiges arbetsordning och nämnders reglementen. 
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Konsekvensanalys
Inga kostnadsanalyser har gjorts för inköp av den mjuk- och hårdvara som kan krä-
vas för att ändringarna i arbetsordningen och reglementena ska kunna brukas. 

Justeringen av reglementena och arbetsordningen har inga konsekvenser förrän 
de praktiska förutsättningarna för att alla ledamöter ska kunna delta på sammanträ-
den på lika villkor samt se och höra varandra. Då detta beslut inte är ett beslut att 
godkänna inköp att nödvändig mjuk- och hårdvara har beslutet i sig inga ekonomis-
ka konsekvenser. 

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att tredje attsatsen till: 

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: Kommunfullmäktige 
får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på li-
ka villkor .Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen 
efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att fullmäkti-
ge stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut med Ilko Corkovic (S) ändringsyrkan-
de.

Skickas till
Nämnderna
Kommunstyrelsen

______________
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§ 49

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
______________
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§ 50

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande ären-
den.

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) redogör för att punkterna Revidering av ägardi-
rektiv Borgholm Energi Elnät AB och Godkännande av årsredovisning 2019; Ölands 
kommunalförbund utgår från dagordningen för att tas upp på ett framtida samman-
träde. 

Till sammanträdet har två avsägningar av förtroende uppdrag inkommit från Bert 
Carlsson och Tomas Ekstrand och läggs till dagordningen för att godkännas.

______________
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§ 51 Dnr 2019/27 007 KS

Information revisorerna; Granskningsrapporter för kännedom

Beslut
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kommunens fysis-
ka planering och detaljplansprocess. Revisorerna har lämnat granskningsrapporter-
na till kommunstyrelsen och den sistnämnda granskningsrapporten till miljö- och 
byggnadsnämnden för att de ska få chans att lämna ett svar på rapporterna. 

Revisorerna är inbjudna till sammanträdet för att redogöra för rapporternas innehåll.

Beslutsunderlag
Slutgiltig rapport granskning översiksplanering.
Slutgiltig rapport granskning av detaljplaneprocess.

Dagens sammanträde
Revisor Anders Marell redogör för granskningsrapporternas innehåll. 

______________
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§ 52 Dnr 2020/30 008 KS

Anmälan; Medborgarförslag (Anders Beronius) Hjälpa medborgare som 
tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk rådgivning i 
Borgholms kommun

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

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

Ärendebeskrivning
Anders Beronius föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-01-18 att

Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk 
rådgivning i Borgholms kommun.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

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

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 53 Dnr 2020/7 101 KS

Anmälan; Interpellation (Per Lublin ÖP) - ställd till KSO ed anledning av 
coronavirusets spridning, nu även fall i vårt län

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):

Med anledning av coronavirusets allt mer accelererande framfart undrar jag vad 
som i vår kommunala organisation   - och inte minst krisgruppen - görs för att mot-
verka smittospridningen i vår kommun och förhindra att smittan når de mest utsatta 
grupperna? 

Vad görs för att i största möjliga utsträckning begränsa antalet möten, sammanträ-
den, kurser och resor för politiker och tjänstemän? 

Vad görs för att möjliggöra att politiker och beslutsfattare ska kunna deltaga på di-
stans istället för att behöva vara fysiskt närvarande vid möten och sammanträden 
som av olika anledningar måste hållas?

Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att hemtjänstpersonal och personal vid äldre-
boendena blir utsatta för smitta och kan föra smittan vidare till omsorgstagarna?

Vilka möjligheter finns att erbjuda undervisning på distans för de elever vars föräld-
rar vill hålla dem borta från skolan för att undvika att barnen smittas och blir smittkäl-
lor?

Vilka möjligheter finns att låta administrativ personal i kommunens tjänst arbeta 
hemifrån?

Med anledning av frågornas aktualitet har kommunstyrelsens ordförande lämnat 
svar på interpellationen till dagen sammanträde.

Beslutsunderlag
Interpellation. 
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Per Lublin föreslår kommunfullmäktige att svaren som lämnats på interpellation be-
handlas av nästkommande fullmäktige. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige vill att interpellationen besvaras först vid 
nästa sammanträde. 
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Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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§ 54 Dnr 2020/7 101 KS

Anmälan; Interpellation Per Lublin (ÖP)- ställd til KSO vad han har gjort 
för att förhindra besökare från att komma till Öland under påsk mfl hel-
ger

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):

Att coronavirusets explosionsartade spridning med kusligt ökande antal dödsfall 
som följd vänder upp och ned på hela samhället står ju klart och blir för vår kom-
muns vidbekommande extra omvälvande för äldreomsorgen och vår stora be-
söksnäring. Vi får acceptera att allt i år inte kan vara som förut när så mycket måste 
stängas ner och att en huvudnäring för oss som besöksnäringen får vila i träda för 
att förhoppningsvis komma åter med full kraft nästa år. Många får försöka att finna 
andra utkomster i år och då handlar det om uppfinningsrikedom men också om sam-
hällets stöd så mycket som möjligt.

Du har ju själv sagt att liv och hälsa nu måste gå först och då handlar det förstås om 
att kunna hejda en hastig spridning av coronaviruset hos oss och att motverka att 
ökningen av covid 19-fallen sker snabbare än vad sjukvården klarar av. Vi vill inte ju 
se rullande bårhus åka runt längs de öländska vägarna för att hämta massvis med 
döda coronaoffer.

En viktig förebyggande åtgärd vore att förhindra att stugägare och andra besökare 
från svårt smittdrabbade områden kommer hit under påsk och andra helger under 
våren och ökar på smittan och smittrisken här. Lämpligen kan man göra på samma 
sätt som med Öresundsbron där man ordnat

”vändslinga” där polis och gränsvakter ser till att ovälkomna får vända tillbaka. En 
sådan slinga kunde lätt ordnas vid Svinö där polis och trafikvakter ser till att endast 
nyttotrafik och bilar med personer hemmahörande på Öland eller med särskild dis-
pens blir släppta över bron och att andra får åka tillbaka. D v s att Öland för en be-
gränsad period försätts i skyddskarantänmot besökande utifrån.

När vi nästa gång deltar i kommunfullmäktigemöte -förhoppningsvis helt och hållet 
på distans - skulle jag vilja att du berättar om vad du fram till dess uträttat i akt och 
mening att förhindra att stugägare och andra gästande från fastlandet kunnat kom-
ma till vår ö för att vistas här över påsk eller andra begivenheter under våren? Vad 
har du i detta syfte tagit för kontakter med partikollegor och andra i regering, andra 
myndigheter och SKR och vad har du då framfört och/eller förslagit? Vad du har 
gjort för offentliga uttalanden och i vilken mån har du medverkat i eller bidragit till 
kampanjer för att folk ska stanna hemma under påsken?
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Samt vill jag då även veta hur du då uppfattar den då aktuella föreliggande situatio-
nen och vad som kunde göras bättre.

Här måste vi alla kämpa tillsammans och föregå med goda exempel, eller hur?

Med anledning av frågornas aktualitet har kommunstyrelsens ordförande lämnat 
svar på interpellationen till dagen sammanträde.

Beslutsunderlag
Interpellation. 
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Per Lublin föreslår kommunfullmäktige att svaren som lämnats på interpellation be-
handlas av nästkommande fullmäktige. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige vill att interpellationen besvaras först vid 
nästa sammanträde. 

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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§ 55 Dnr 2020/53 109 KS

Anmälan av motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) utveck-
ling Kopingsvik

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2020-02-25

att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen.

att uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nyttande 
av Soldalens lokaler och tomtytor.

att upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål.

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Motionen.

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022; Jan-Olof Forslund (S) kommun-
fullmäktigeledamot, Sydarkivera förbundsfullmäktige, Kalmarsunds 
gymnasieförbund förbundsdirektionen

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

kommunfullmäktige. 
att välja Jeanette Sandström (S) som ordinarie ledamot i Kalmarsunds Gymnasi-

eförbund.
att välja Ilko Corkovic (S) som ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot, ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera och leda-
mot i Kalmarsunds Gymnasieförbund Jan-Olof Forslund (S) har lämnat in en skriftlig 
avsägelse av sina politiska uppdrag i och för kommunen, inkommen till kommunen 
2020-02-28. 

Beslutsunderlag
Skrivelse, avsägelse av politiska uppdrag.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen

Ilko Corkovic (S) föreslår Jeanette Sandström (S) som ordinarie ledamot i Kal-
marsunds Gymnasieförbund.

Joel Schäfer (S) föreslår Ilko Corkovic (S) som ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkivera. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Jeanette Sandström (S) som or-
dinarie ledamot i Kalmarsunds Gymnasieförbund och finner att kommunfullmäktige 
stödjer förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Ilko Corkovic (S) som ersättare i 
kommunalförbundet Sydarkivera och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget.

Skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse Lars Lindqvist (SD) ledamot i kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt valberedningen

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

kommunfullmäktige. 
att välja Erik Arvidsson (SD) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
att välja Torbjörn Nilsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen.

att välja Torbjörn Nilsson (SD) som ordinarie ledamot i miljö- och byggnads-
nämnden.

att välja Liselott Hovegård (SD) som ordinarie ledamot i valberedningen.
att välja Erik Arvidsson (SD) som ersättare i valberedningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot, kommunstyrelseledamot, miljö- och byggnadsnämnds-
ledamot och ledamot valberedningen Lars Lindqvist (SD) har lämnat in en skriftlig 
avsägelse av sina politiska uppdrag i och för kommunen, inkommen till kommunen 
2020-04-01.

Beslutsunderlag
Skrivelse, avsägelse av politiska uppdrag.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen

Erik Arvidsson (SD) föreslår Erik Arvidsson (SD) som ordinarie ledamot i kommun-
styrelsen och ersättare i valberedningen, Torbjörn Nilsson (SD) som ersättare i kom-
munstyrelsen och ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och Liselott Ho-
vegård (SD) som ordinarie ledamot i valberedningen. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Erik Arvidsson (SD) som ordina-
rie ledamot i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Torbjörn Nilsson (SD) som ersät-
tare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget.

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Torbjörn Nilsson (SD) som ordi-
narie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige stöd-
jer förslaget. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Liselott Hovegård (SD) som ordi-
narie ledamot i valberedningen och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Erik Arvidsson (SD) som ersätta-
re i valberedningen och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget. 

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 58

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse Bert Carlsson (SD) ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden samt styrelseledamote i Borgholm Energi 
AB och Borgholm Energi Elnät AB

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

kommunfullmäktige. 
att välja Kjell-Ivar Karlsson (SD) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

att välja Kjell-Ivar Karlsson (SD) som ledamot i styrelsen för Borgholm Energi AB 
och Borgholm Energi Elnät AB.

att välja Torbjörn Nilsson (SD) som ersättare i styrelsen för Borgholm Energi AB 
och Borgholm Energi Elnät AB.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot, kommunstyrelseledamot och ledamot valberedningen 
Bert Carlsson (SD) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag i 
och för kommunen, inkommen till kommunen 2020-04-16.

Beslutsunderlag
Skrivelse, avsägelse av politiska uppdrag.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen

Erik Arvidsson (SD) föreslår Kjell-Ivar Karlsson (SD) som ersättare i miljö- och bygg-
nadsnämnden, Kjell-Ivar Karlsson (SD) som ledamot i styrelsen för Borgholm Energi 
AB och Borgholm Energi Elnät AB och Nilsson (SD) som ersättare i styrelsen för 
Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Kjell-Ivar Karlsson (SD) som er-
sättare i miljö- och byggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige stödjer för-
slaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Kjell-Ivar Karlsson (SD) som le-
damot i styrelsen för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB och finner 
att kommunfullmäktige stödjer förslaget.

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Torbjörn Nilsson (SD) som ersät-
tare i styrelsen för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB och finner att 
kommunfullmäktige stödjer förslaget. 
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Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Borgholm Energi AB
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018/293 109 KS

Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I motionen anmäld till kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4, Skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun, föreslår Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) 

att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också skyndsamt 
utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lo-
kalt företagande 

att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall kommunen 
snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan etableras på en lämplig 
plats i det område företagarna önskar.

Beslutsunderlag
Motion – skapa företagsbyar i Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 59 Motion (Marwin Johansson och 
Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i Borgholms kommun

Dagens sammanträde
Yrkande
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till motionen i första hand och i andra hand att 
motionens ska anses besvarad i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Joel Schäfer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens avslagsförslag. 

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, Marwin Johanssons och 
Per Lublins bifallsyrkande, Marwin Johanssons yrkande att anse motionen besvarad 
och kommunstyrelsens avslagsförslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Marwin Johanssons och Per Lublins förslag att bifalla motionen 
mot Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad mot varandra och vin-
naren mot kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Ordförande finner att kom-
munfullmäktige stödjer Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad 
framför att bifalla motionen. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder Marwin Johanssons och Per Lublins förslag att bifalla motio-
nen röstar ja. Den som stöder Marwin Johanssons förslag att anse motionen besva-
rad röstar nej. 

Vid omröstningen avges 2 ja-röster, 7 nej-röster och 12 avstår från att rösta (BILA-
GA 2). Därmed ställs Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad mot 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar ja. Den 
som stöder Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad röstar nej.

Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 10 nej-röster (BILAGA 3). Därmed avslås 
motionen.

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Anser att motioner ska leda till tydliga beslut som bifall eller avslag. Men i detta spe-
ciella fall stödde jag i slutvoteringen goddag-yxskaft-alternativet, då det ändå är bätt-
re än ett rent avslag.

Reservationer

Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Marwin Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sin motion.  

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut med anledning av motion 
från Marvin Johansson och Arne Sjögren angående ”företagsbyar”.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Det har i rådande läge absolut inte funnits någon brådska med att få den här motionen 
behandlad efter ett år i träda – i synnerhet som den politiska avsikten varit att avslå den. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då vi kunnat ha tid och möjlighet till
en mer seriös debatt. 
   
Ordförandens synnerligen taffliga hantering av de mycket tydliga yrkanden som ställdes 
under debatten var för övrigt under all kritik och förlängde ärendet med mer än tio minuter. 
Ett skolexempel på hur en ordförande inte ska leda ett möte.
  
I sakfrågan håller jag fullt och fast med motionärerna och ett bifall till motionen hade varit 
en värdefull signal om vilka möjligheter vi kan erbjuda företagare som vill etablera sig uti i 
byarna och signalera att vår kommun är en företagsvänlig kommun där vi värdesätter en 
levande landsbygd. 
    
Kan inte se någons som helst begriplig anledning att avslå motionen mer än att 
gåsflockens kung ansåg den komma från fel håll. Hade det varit någon av hans egna som 
kommit med samma förslag, så hade det med största sannolikhet resulterat i bifall.

Reserverar mig såväl mot hanteringen av ärendet som beslutet i sak.
  
Borgholm den 28 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2015/36 214 KS

Godkännande av exploateringsavtal, detaljplan Solberga 3:1 med flera 
fastigheter Solbergamarken

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat tilläggsavtal - exploateringsavtal gällande detaljplan för 

Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken 

Ärendebeskrivning
Tillväxtavdelningen har upprättat tilläggsavtal gällande exploateringsavtal för Borg-
holm Solberga 3:1 mellan kommunen och Elofs Källa AB. 

Av tilläggssavtalet exploateringsavtalet framgår bland annat att 

- exploatören Elofs Källa AB mot en ersättning av 1 krona överlåter de delar inom 
fastigheten som i detaljplanen utgör allmän plats till kommunen och ska regleras 
till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms kommun. 

- exploatören ska se till att de markområden som ska överlåtas till kommunen inte 
besväras av inteckningar, servitut eller andra rättigheter som utan inskrivning i 
fastighetsregistret kan göras gällande gentemot fastighetsägaren. Vidare förbin-
der sig parterna att acceptera de mindre avvikelser avseende markområdenas 
omfattning som lantmäterimyndigheten kan komma att kräva för genomförandet 
av de fastighetsbildningsåtgärder som fordras.

- exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande 
av allmän plats. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläg-
gande. Fördelning parterna emellan: 50/50.

- en förutsättning för detaljplanens genomförande är att Borgholms kommun och 
exploatören gemensamt låter anlägga ett dagvattensystem med fördröjningsma-
gasin. Investeringskostnaden fördelas 50/50.

- kommunen ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning/ar. Kostna-
den fördelas enligt ovan beskrivet (50/50).

- kommunen ska se till att såväl projektering som arbeten för genomförande av de
taljplanen samordnas mellan parterna. Resultatet av samordningen ska doku-
menteras och finnas tillgänglig för parterna under projektering och genomfö-
rande. 

- granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av kommu-
nen i samråd med Exploatören. Kostnadsfördelning, enligt ovan. (50/50). Kom-
munen fakturerar kostnader löpande på Exploatören.

- exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt avtalet. Exploatören ska för detta 
åtagande ställa en säkerhet i form av bankgaranti till ett belopp om 1 000 
tkr. Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med exploatörens 
undertecknande av detta avtal. Säkerheten/bankgarantin återlämnas till exploatö-
ren först när man fullgjort sina åtaganden

Beslutsunderlag
Tidigare träffade avtal 1989-04-20, 2011-11-10.
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Dagvattenutredning.
Antagandehandling planbeskrivning Solberga 2019-09-09
Offert dagvattenhantering för Solbergamarken.
Tilläggsavtal.
Kommunstyrelsens 2019-11-26 § 186 Godkännande av tilläggsavtal till exploate-
ringsavtal, Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter Solbergamarken.

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservationer
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Elofs Källa AB
Mark- och exploateringsstratergena

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut att godkänna 
exploateringsavtal angående fastigheter i Solbergamarken.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Det har i rådande läge absolut inte funnits någon brådska med att få det här ärendet 
behandlat då det knappast lär finnas en lagakraftvunnen detaljplan inom överskådlig tid.
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då vi kunnat ha tid och möjlighet till
att på ett mer seriöst sätt ta ställning. 
     
Erfarenhetsmässigt så kräver avtal som kommunen ingår mer juridiskt granskning före 
undertecknande för att kommunen inte ska bli sittande med Svarte Petter, vilket tyvärr 
skett alltför många gånger. Därför reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 61 Dnr 2015/36 214 KS

Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solberga-
marken

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Solberga 3:1 med flera fastigheter; Solbergamarken.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-09-25 § 178 kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtanden.

Syftet med en ny detaljplan är att dels möjliggöra bostadsbebyggelse i området 
samt dels att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planom-
rådet.

För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 
3:1 och Tings Ene 1:14. Detaljplanen för fastigheten Tings Ene1:14 fastställdes 
1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 1987. Marken, som i det nya detalj-
planeförslaget möjliggörs för Bostadsbebyggelse, är i de gamla planerna planlagd 
för ”park eller plantering med gång och cykelväg”.

Då området ligger i ett strandnära läge, i närhet av våtmarksområde, inom mark där 
geotekniska förhållanden kräver påtagliga insatser och inom område med höga na-
turvärden har detaljplanearbetet krävt att tio olika utredningar upprättats, inklusive 
en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa finns med som underlag för beslut.

Inom planområdet ska dagvattendammar och groddammar anläggas. Kostnaden för 
anläggandet av dessa dammar fördelas mellan Fastighetsägarna till Solberga 3:1 
och kommunen. Efter anläggande kommer dammarna dock att kräva skötsel vilket 
bekostas av fastighetsägaren som efter fastighetsregleringar blir kommunen.
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande 

Beslutsunderlag
Detaljplan med tillhörande handlingar.
Kommunstyrelsens 2019-10-22 § 165 Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta detaljplanen. 

Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss för att inkludera den strandpromenad som kom-
munfullmäktige 2007-02-26 § 11 beslutade om i detaljplanen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Per Lublins förslag på återremiss.
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Propositionsordning
Ordförande ställer att avgöra ärendet på dagens sammanträde mot Per Lublins för-
slag på återremiss. Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet 
på dagens sammanträde. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som anser ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som stöder Per Lu-
bins förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 4). Därmed ska 
ärendet avgörs på dagens sammanträde.

Ordförande konstaterar att det finns ett återsående förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Planarkitekterna

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende detaljplan i 
Solbergamarken.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Det här är dock en gammal surdeg med många olika viljor som det i rådande läge absolut 
inte funnits någon brådska med att få slutbehandla nu. I synnerhet inte då planarkitekterna
har missat att markera den strandpromenad som kommunfullmäktige sedan länge beslutat
om genom att bifalla en motion där en karta fanns med där strandpromenadens sträckning
var noga markerad – även genom den här aktuella så kallade Solbergamarken. Det är 
också otillräckligt utrett vilka konsekvenser som detaljplanen skulle kunna leda till vid de 
stigande havsnivåer som enligt alarmerande rapporter kan förväntas.
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då vi kunnat ha tid och möjlighet till
att på ett mer seriöst sätt ta ställning hur ärendet skulle behöva kompletteras.  
 
En återremiss hade varit självklar.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 62 Dnr 2020/49 465 KS

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslag-

stiftningen att börja gälla från och med 2020-03-26.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges kommuner och landsting) har 
gått ut med information om att kommunerna behöver anpassa sina dokument (taxa 
och delegationsordning) till den nya kontrollförordningen och de svenska följdänd-
ringarna.  

Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning av bestämmelser 
om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning är försenade. Arbete 
pågår med att ta fram en lagrådsremiss och lagändringarna kommer att kunna trä-
da i kraft tidigast den 1 juli 2020. Frågan om eventuell efterhandsdebitering som 
behandlades i Ds 2018:41 kommer däremot inte att vara aktuell under 2020. 

Taxan måste beslutas i kommunfullmäktige före 14 december 2019. Då tillämpas 
förordning (EU) 2017/625 fullt ut.

Beslutsunderlag
Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
från Sveriges kommuner och landsting.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 36 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelslagstift-
ningen.

Bedömning
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för offentlig kon-
troll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1.vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument, och
2.snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning,
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2. årlig offentlig kontroll,
3. uppföljande kontroll som inte var planerad,
4. utredning av klagomål,
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg,
6. importkontroll, och
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1053 kronor per timme kontroll-
tid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (av-
giftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar föregående 
års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publicerat av Sveriges kommuner 
och landstig (SKL).  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning el-
ler i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tim-
avgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, sönda-
gar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgda-
gar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsme-
delslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften.  
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8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens risk-
bedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas för varje påbörjat kalen-
derår. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamhe-
ten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt ka-
lenderår enligt 9 § (förordning SFS2006:1166). För det kalenderår registrering skett 
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 
5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt av-
giftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets början 
äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren). 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var pla-
nerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts un-
der en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenser-
na av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett en-
skilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §.  

Avgift importkontroll 
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14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun genom 
dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 
om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 2020-03-26 eller när beslutet vinner laga kraft.

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

Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet bordläggs till dess att fler ledamöter deltar på di-
stans.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Per Lublins förslag på bordläggning.

Propositionsordning
Ordförande ställer att avgöra ärendet på dagens sammanträde mot Per Lublins för-
slag på bordläggning. Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ären-
det på dagens sammanträde.

Ordförande konstaterar att det finns ett återstående förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Miljöenheten
Administrativa enheten

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende taxor avseende 
livsmedel.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då taxorna kunnat göras mer 
företagsvänliga och anpassas till hur läget är då – inte minst för de som närmast berörs av
taxorna.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 63 Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkom-
röstningsresultatet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal sam-

verkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun om att 
samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För att under-
lätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag till övergri-
pande överenskommelse tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande överenskommelse, 2020-01-20.
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 37 Övergripande överenskommelse Mörbylånga.

Bedömning
Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. Tanken är 
att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när man sedan ska slu-
ta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan sluts ska utgöra bilagor till 
den övergripande överenskommelsen.

Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell betydel-
se. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill samverka på 
olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan komma att slutas bör i de fles-
ta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om det skulle bli aktuellt med samarbete 
i en fråga som är av större vikt för kommunen måste sådana beslut fattas av kom-
munfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 1 §.

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

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet bordläggs till dess att fler ledamöter deltar på di-
stans.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Per Lublins förslag på bordläggning.

Propositionsordning
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Ordförande ställer att avgöra ärendet på dagens sammanträde mot Per Lublins för-
slag på bordläggning. Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ären-
det på dagens sammanträde.

Ordförande konstaterar att det finns ett återstående förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Mörbylånga kommun

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende 
samverkansvinster mellan de båda kommunerna på Öland.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då mer genomtänkta 
samverkansbeslut hade kunnat göras. Inte minst beträffande gemensamt nyttjande av 
administrativ personal och reducering av antalet chefer. Det som föreslagits av 
kommunstyrelsen – och som blev kommunfullmäktiges beslut - är väl närmast någon sort 
blabbeliblabbelibla.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 64 Dnr 2020/52 KS

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglementen angående 
protokollsanteckningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för nämnden med tillägget ej tjänstgörande innan 

ordet ersättare i förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Kommunstyrelsen 2020-03-23 § 46 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente - angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
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Dagens sammanträde
Yrkande  
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att innan ordet ersättare i förslaget tillägga ej tjänstgörande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga till Marwin Johanssons tilläggs-
yrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avser göra 
så.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente med Marwin Jo-
hanssons tilläggsyrkande. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende taxor avseende 
reglering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då reglementena bättre hade 
hunnit anpassas till de beslut som kommunfullmäktige tog tidigare i år på förslag av bl a 
Marvin Johansson och undertecknad beträffande närvarande icke tjänstgörande ersättares
möjligheter att få sin mening i olika frågor antecknad till protokollet.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2020/52 KS

Revidering av utbildningsnämndens reglementen angående proto-
kollsanteckning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för nämnden med tillägget ej tjänstgörande innan 

ordet ersättare i förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 44 Revidering av utbildningsnämndens reglemen-
te -  angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
el-er fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkande  
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att innan ordet ersättare i förslaget tillägga ej tjänstgörande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga till Marwin Johanssons tilläggs-
yrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avser göra 
så.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente med Marwin Jo-
hanssons tilläggsyrkande. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende taxor avseende 
reglering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då reglementena bättre hade 
hunnit anpassas till de beslut som kommunfullmäktige tog tidigare i år på förslag av bl a 
Marvin Johansson och undertecknad beträffande närvarande icke tjänstgörande ersättares
möjligheter att få sin mening i olika frågor antecknad till protokollet.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2020/52 KS

Revidering av socialnämndens reglementen angående protokollsan-
teckning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för nämnden med tillägget ej tjänstgörande innan 

ordet ersättare i förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-25. 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 45 Revidering av socialnämndens reglemente -
 angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkande  
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att innan ordet ersättare i förslaget tillägga ej tjänstgörande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga till Marwin Johanssons tilläggs-
yrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avser göra 
så.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente med Marwin Jo-
hanssons tilläggsyrkande. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Socialnämnden

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende taxor avseende 
reglering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då reglementena bättre hade 
hunnit anpassas till de beslut som kommunfullmäktige tog tidigare i år på förslag av bl a 
Marvin Johansson och undertecknad beträffande närvarande icke tjänstgörande ersättares
möjligheter att få sin mening i olika frågor antecknad till protokollet.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2020/52 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglementen angående protokollsan-
teckning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen med tillägget ej tjänstgöran-

de innan ordet ersättare i förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen (inklusive kommunstyrelsens reglemente) till kommunstyrel-
sens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 46 Revidering av kommunstyrelsens reglemente - 
angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 
Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 

47



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkande  
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att innan ordet ersättare i förslaget tillägga ej tjänstgörande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga till Marwin Johanssons tilläggs-
yrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avser göra 
så.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente med Marwin Jo-
hanssons tilläggsyrkande. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende taxor avseende 
reglering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren då reglementena bättre hade 
hunnit anpassas till de beslut som kommunfullmäktige tog tidigare i år på förslag av bl a 
Marvin Johansson och undertecknad beträffande närvarande icke tjänstgörande ersättares
möjligheter att få sin mening i olika frågor antecknad till protokollet.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)

49



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav äldregruppen i uppdrag att lämna förslag 
på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt Träffpunkt.  
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 2020-02-25 § 33 Återrapportering avseende fullmäktigebered-
ningens förslag nummer 14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
Policy gällande måltidssituationen inom äldreomsorgen.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Dagens sammanträde
Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan)

Skickas till
Socialnämnden
Kostenheten 

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende de äldres 
måltider.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden.
  
Det dokument som ska styra våra äldres måltidsmiljöer och matsedlar måste få vara 
betydligt få bättre genomtänkta. Varje dag i äldreboendenas matsalar borde vara lite av en
fest, där såväl servetter som blommor på borden hör till. Såväl som meny med minst två 
valfria rätter. Sen får gärna veckoslut och helger bjuda på ÄNNU mer fest vid måltiderna 
med vin/öl till maten för de som så vill, bubbel att skåla vid olika högtidsdagar, snaps vid 
midsommar, jul och andra liknande tillfällen. Och så salladsbord som borde finnas i 
samband med varje huvudmål. Det bidde en tummetott istället för en vante. Men istället 
för att i detta läge komma med yrkanden som på gängse maner skulle bli nedröstade med 
röstsiffrorna 33 - 2, så vill jag - i hopp om att de ska gro någonstans och leda till något 
bättre - bjuda på några små frön.
  
Ett viktigt sådant är att ett salladsbord ska vara aptitligt, se aptitligt ut och ha ett brett 
utbud med rikhaltigt innehåll så att det kan tilltala alla smaker, typ salladsbordet hos Cafe’ 
Biblan på Kalmar stadsbibliotek. Det får inte vara som den så kallade salladsbuffe’n på 
Ringarums värdshus och då tror jag alla förstår vad jag menar.  
   Buffén bör läggas upp med väl synligt innehåll i små skålar av glas eller porslin och inte i
bunkar av rostfritt stål. När innehållet i en skål tar slut ska den ersättas med en ny med 
fräscht innehåll och det får inte gå till så att man bara häller på nytt innehåll i den gamla 
skålen.
   Det är viktigare att salladsbordet är aptitstimulerande än att det är ”praktiskt”. Missar 
man att gå rätt väg här, så kan det hela vid utvärderingen efter ett år sluta som en flopp. 
Och det vill vi väl inte?
 
Ett annat är att det på ett salladsbord värt namnet måste finnas både svarta och gröna 
oliver (helst i olja), soltorkade tomater i olja, cornichonger, syltlök, kapris, fetaosttärningar, 
parmesanflingor, skivade kokta ägg med med kaviarklickar, röror, såser, dressing och 
mycket annat aptitretande. Fråga gärna gästerna om det är något som saknas 
på salladsbordet och komplettera efter hand!
  
Ett tredje är att salladsbordet ska vara ett aptitstimulerande komplement vid dagens 
huvudmål i matsalar/matrum. 
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Tänk också på att det är ganska få av dagens äldre som är vegetarianer och att det är 
bättre att vid dagens huvudmål kunna bjuda på såväl fisk som en kötträtt. Och även 
vegetariska rätter någon gång. Att de som likväl är vegetarianer allid ska kunna erbjudas 
aptitlig vegetarisk mat är lika självklart som att de som har allergier ska kunna få mat som 
de tål att äta! 
  
Låt oss se detta som en start på något som hela tiden ska kunna förbättras - utan att varje
gång behöva fråga kommunfullmäktige igen - och som snart ska kunna bli de måltider 
värda namnet som faktiskt borde kunna förväntas för våra äldre som hamnat inom 
omsorgen.

Då det behövs något mer till en hel kostym än en tummetott så reserverar jag mig emot 
kommunfullmäktiges halvdana beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 69 Dnr 2020/66 KS

Ölands kommunalförbund Revidering av taxor, räddningstjänsärenden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna nya taxor för myndighetsärenden enligt lagen om skydd mot olyc-

kor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Ärendebeskrivning
Den taxekonstruktion som förbundet har idag täcker inte de kostnader som organi-
sationen har för myndighetsområdet. Kommuner är enligt kommunallagen inte skyl-
diga att ta ut avgifter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)/Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)utan kan välja att helt eller 
delvis skattefinansiera verksamheten. Om kommunen däremot vill att verksamheten 
till större del ska bära sina kostnader behöver taxekon-struktionen göras om och av-
gifterna höjas. 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) tog fram 2016 och som kan användas som stöd för kommu-
nerna vid konstruktion av taxor vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 

Räddningstjänsterna i Kalmar län har genomfört ett arbete med att ta fram en ge-
mensam taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot 
den enskilde som i många fall bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en 
tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per 
timme. 

Förslaget bygger på konstruktionen att differentiera taxan med avseende på olika 
ärendetyper. Fördelen med detta är att tillsyner på mindre enklare verksamheter inte 
blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter som till exempel industrilokaler 
eller samlingslokaler. 

De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med cirka 20 %.

En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL:s 
modell. Den nya timtaxan har beräknats till 1050 kronor att jämföra med nuvarande 
timtaxa för LSO på 878 kronor och för LBE på 878 kronor. 

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startå-
ret (basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, 
SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. 

Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början från och 
med 1 januari året efter startåret.
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Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 § 9 Revidering av taxor, räddnings-
tjänstärenden.
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 Bilaga 5.
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 52 Ölands kommunalförbund Revidering av taxor, 
räddningstjänsärenden.

Dagens sammanträde
Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Ölands kommunalförbund

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut i ett antal här ej specifierade
ärenden som hellre kunnat anstå till senare tillfälle.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Här aktuella beslut kunde gott ha anstått till efter sommaren och då förhoppningsvis 
kunnat bli mer genomtänkt och tas på ett mer seriöst sätt och inte bara i flygande fläng.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 70 Dnr 2020/60 623 KS

45 minuters regel (max restid på skolbussen)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 

minunter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts.

att en avstämning görs efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 Utredningsuppdrag - 45 min regel (max res-
tid på skolbussen).
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 54 45 minuters regel (max restid på skolbussen).

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 
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Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet återremitteras för att ett avtal med Kalmar länstra-
fik ska kunna färdigställas innan kommunfullmäktige behandlar frågan.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Per Lublins återremissyrkande. 

Propositionsordning
Ordförande ställer återremiss mot att ärendet avgörs av kommunfullmäktige under 
dagens sammanträde. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet under dagens sam-
manträde.

Ordförande kostaterar att det finns ett återstående förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende 45-minutersregeln
för skolskjutsar. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått tills vi fått bindande garantier beträffande föräldrarnas 
önskemål beträffande barnens skolskjutsarna och var de ska ta upp och lämna av barnen.
  
Det här är inte bara en gång som Ilko har sålt smöret och tappat pengarna när han har 
haft att göra med KLT.
  
Förstår inte varför vi ska ett steg bakåt när vi ännu inte har fått några garantier. I synnerhet
när det kan bli barn som kommer i kläm och får orimligt långa restider till och från skolan.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 71 Dnr 2020/29 423 KS

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Borgholms kommun förvärvar del av Osten 1, Borgholm för en överenskom-

men köpeskilling om 308 tkr. 

att uppdra åt tillväxtenheten att utarbeta kontrakt och genomföra affären med 
säljaren; Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
Ärevarvet AB har byggt fyra stycken utomhusbanor för Padel på del av Osten 1, in-
till tennishallen. Marken ägs av Borgholm Energi AB som arrenderar ut marken till 
Ärevarvet AB. Arrendatorn har för avsikt att utöka sin padelsatsning med minst två 
inomhusbanor och tillhörande ytor. En avsiktsförklaring mellan kommunen och Äre-
varvet skrevs 2019-05-09 för att tillgodose denna satsning överenskom man att 
marken skulle upplåtas med tomträtt. Det innebär en tryggare upplåtelse för arren-
datorn som därmed även har möjlighet att belåna fastigheten. 

Kommunen är det enda organ som kan upplåta mark med tomträtt, därav fordras 
att marken tillskiftas kommunen för att genomföra upplåtelsen.

Bokfört värde är 308 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 55 Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtan-
de av tomträtt.
Avsiktsförklaring underskriven 2019 gällande förhandling att teckna tomträttsavtal 
med Ärevarvet AB på markyta i fastigheten kvarter Osten.

Bedömning
För att fullgöra överenskommen förpliktelse är en upplåtelse av tomträtt det enda 
klara alternativet för Borgholms kommun. I samband med upplåtelsen av tilltänkt 
tomträtt gentemot Ärevarvet erläggs, enligt avsiktsförklaringen, ett engångsbelopp 
om 170 tkr. Tomträttsavtalet förhandlas i nästa skede med Ärevarvet.

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
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Skickas till
Kommunfullmäktige
Tillväxtenheten 

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende fastighetsförvärv 
av Osten 1 för upplåtande med tomträtt till privat aktör.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Behandlingen kunde gott ha anstått till efter sommaren så ärendet kunnat genomgå 
erforderlig granskning så att inte kommunen i slutänden blir lurad, som så ofta har skett i 
samband med affärer med aktörer utifrån.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 72 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheterna nummer 9 (nio) och 10 (tio) enligt bifogat kartunderlag 

till Thomas Schelin för 40 kronor/ m2 plus förrättningskostnader enligt nuva-
rande taxa för småindustrimark. I kontraktet ska framgå att etablering av före-
tagsverksamhet ska ha inletts senast två år efter försäljning.

att uppdra åt tillväxtenheten att genomföra affären.

Ärendebeskrivning
Thomas Schelin har för avsikt att etablera företag på norra Öland och har efterfrå-
gat mark hos kommunen för ändamålet. Tillväxtenheten har pekat ut ett område i 
Löttorp som enligt beslut från kommunfullmäktige skickats till lantmäteriet för för-
rättning. I beslutet från kommunfullmäktige står det även att en tomtmark om cirka 
4000 m2 skall avyttras till Björn Silverstrands Entreprenad. Detta blir ett naturligt 
nästa steg i utvecklingen av det utpekade området för småindustrier. 

Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-30 § 56 Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löt-
torp 3:67.

Bedömning
Att området, som detaljplanelades 2009, börjar ta form med blandat företagande är 
positivt för kommunen och dess utveckling. 

Skickas till
Kommunchefen
Tillväxtenheten

______________
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§ 73 Dnr 2019/154 00 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdatera kommunens hållbarhetspolicy enligt det föreliggande förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nu gällande hållbarhetspolicy 2017-12-18. Arbetet med 
policyn och organisationsförändringar har gjort att delar av policyn inte kommer att 
tillämpas, utan krånglar till arbetet med hållbarhet i kommunen. En förenklad version 
av hållbarhetspolicyn bör antas och ersätta nu gällande policy.

Beslutsunderlag
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-02-19 § 5 Hållbarhetspolicy för Borgholms 
kommun.
Förslag till ny hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.

Bedömning
Tre större förändringar har gjorts i förslaget till ny policy jämfört med den nu gällan-
de. Den största ändringen är att stryka det hållbarhetsprogram som ska tas fram en-
ligt nu gällande policy. Kommunen har redan ett antal antagna dokument som regle-
rar olika delar av hållbarhetsarbetet. Att ha flera dokument som reglerar samma sak 
ställer till problem eftersom det blir otydligt vad som egentligen gäller. Det innebär 
också dubbelarbete eftersom hållbarhetsprogrammet till stora delar skulle bli över-
flödigt när sakfrågorna redan finns reglerade i andra dokument. 

I övrigt blir hållbarhetspolicyn nu person- och organisationsoberoende, vilket gör att 
den inte behöver uppdateras så ofta. Texten har också bearbetats så att den blir 
enklare och mera lättläst.

Dagens sammanträde
Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut i ett antal här ej specifierade
ärenden som hellre kunnat anstå till senare tillfälle.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Här aktuella beslut kunde gott ha anstått till efter sommaren och då förhoppningsvis 
kunnat bli mer genomtänkt och tas på ett mer seriöst sätt och inte bara i flygande fläng.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 74 Dnr 2017/92 003 KS

Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny kostpolicy
att ny kostpolicy ersätter gastronomiska mål antagna av kommunfullmäktige 

2015-05-18 § 79.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommuns kostchef har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit 
fram ett förslag till ny kostpolicy. I förslaget till kostpolicy består av sex delar: God, 
Integrerad, Trivsam, Näringsriktig, Hållbar och Säker. 

Förslaget till kostpolicy uppfyller tre av Globala målen 2030, Ingen hunger, Hälsa 
och välbefinnande och Hållbar konsumtion och produktion. Förslaget fastställer ock-
så att kommunsens verksamheter ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer 
samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Beslutsunderlag
Gastronomiska mål, 2015-05-18.
Kostpolicy, 2020-03-06. 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 60 Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun 
och Borgholm Energi AB.

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet återremitteras för att framarbeta ett grundligare un-
derlag till beslut innan kommunfullmäktige behandlar frågan och för att kommunfull-
mäktige ska kunna behandla ärendet mer utförligt än vad som är lämpligt när så 
många närvarar fysiskt, som på dagens sammanträde.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Per Lublins återremissyrkande. 

Propositionsordning
Ordförande ställer återremiss mot att ärendet avgörs av kommunfullmäktige under 
dagens sammanträde. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet under dagens sam-
manträde.

Ordförande kostaterar att det finns ett återstående förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 74

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan)

Skickas till
Kostenheten

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut i ett antal här ej specifierade
ärenden som hellre kunnat anstå till senare tillfälle.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Här aktuella beslut kunde gott ha anstått till efter sommaren och då förhoppningsvis 
kunnat bli mer genomtänkt och tas på ett mer seriöst sätt och inte bara i flygande fläng.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 75

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2020/54 003 KS

Alkohol- och drogpolicy

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad alkohol- och drogpolicy.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt riktlinjerna för styrdokument kontinuerligt revidera sina styr-
dokument för att bevara deras aktualitet.

Kommunens aktuella alkohol- och drogpolicy antogs av kommunfullmäktige 2008-
09-01 § 58. I förslaget till revidering har texten omarbetats för att förtydliga innehål-
let. Förslaget innehåller inga större förändringar av policyn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 61 Alkohol- och drogpolicy.
Alkohol och Droger - Policy; Förslag.
Alkohol och Droger - Handlingsplan; Förslag.

Dagens sammanträde
Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
HR-avdelningen

______________

69



RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut i ett antal här ej specifierade
ärenden som hellre kunnat anstå till senare tillfälle.
  
En pandemi drar just nu över världen på ett sätt som förändrar allas vår tillvaro. Det 
är inte rimligt att i ett läge då folk inte kan träffas hur som helst fatta beslut i 
kommunala frågor i annat än sådant som är av nöden att ta snabba beslut om, d v s 
beslut som vi hanterar vår situation under dessa extraordinära förhållanden och 
skyddar människors liv och hälsa. Allt annat bör stå tillbaka till dess pandemin är 
över och vi vet hur våra förutsättningar är då.
  
Jag är ingen vän av långbänkar och har föga förståelse för hur motioner som väckts med 
angelägna förslag till kommunfullmäktige kan få ligga obehandlade i åravis bara för att 
tjänstemän som fått sig tilldelat att ”bereda” ärendet och skaffa fram lämpligt 
beslutsunderlag varit lata och låtit det hela få vila i en byrålåda (och helt enkelt inte gjort ett
skit åt ärendet som de anförtrotts) på något år. Vilket alltför ofta har hänt i vår kommun. 
Men när läget nu är sådant som det är för närvarande, så borde allt annat än det viktigaste
- som jag nämnt här i första stycket - få vila tills den mest kritiska perioden är över – i vart 
fall till efter sommaren – med förhoppningen att vi då ska ha mer normala förhållanden. 
  
Här aktuella beslut kunde gott ha anstått till efter sommaren och då förhoppningsvis 
kunnat bli mer genomtänkt och tas på ett mer seriöst sätt och inte bara i flygande fläng.
     
Mot denna bakgrund reserverar jag mig emot kommunfullmäktiges beslut.

Borgholm den 29 april 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2019/80 109 KS

Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är under 
beredning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt 

behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2016/131-008 Ta över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, 
vägföreningar etc. Kommunstyrelsens 2019-08-27 § 136 att medborgarförsla-
get hänvisas till den pågående badplatsutredningen och därmed anses be-
svarat.
B. Dnr 2019/28-008 Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm Kommunsty-
relsen 2020-01-28 § 5 att tacka förslagsställaren men meddela att kommu-
nen i dagsläget inte prioriterar en utbyggnad av sporthallen i enlighet med 
förslaget och att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
C. Dnr 2019/41-008 Ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 196 att avslå förslaget att köpa in och distri-
buera miljötrattar till invånarna i kommunen.
D. Dnr 2019/50-008 Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kran-
märkt" organisation Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 195 att avslå förslaget 
att ansöka om Kranmärkning för Borgholms kommun och att fatta ett princip-
beslut om att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konferenser med 
mera.
E. Dnr 2019/88-008 Anordna en gång- och cykelväg längs väg 136 i elled-
ningsstråket mellan avfarten Stora Rör och Rälla Kommunstyrelsen 2019-10-
22 § 168 att avslå medborgarförslaget och hänvisa till trafikverkets utbygg-
nad av 136:an.
F. Dnr 2019/127-008 Bygg utegym i Rälla Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 3 
att ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med 
plan-avdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och kom-
ma med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för 
prioritering i kommande års budgetarbete och att tacka förslagsställaren och 
att medborgarförslaget med hänvisning till den första att-satsen kan anses 
besvarat.

att lägga redovisningen av inkomna medborgarförslag och motioner som är un-
der beredning till handlingarna.

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

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redovis-
ning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-28.
Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är under beredning till 
mars 2020, 2020-03-06.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 77

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse Tomas Ekstrand (SD) ersättare i socialnämnden och ersättare i mil-
jö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
att välja Erik Arvidsson (SD) som ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen.
att välja Katrina Dufva, Löttorpsvägen 19 J, 387 72 Löttorp som ersättare för sve-

rigedemokraterna socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Tomas Ekstrand (SD) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag 
som ersättare i socialnämnden och ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen, in-
kommen till kommunen 2020-04-20.

Beslutsunderlag
Skrivelse, avsägelse av politiska uppdrag.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen.

Erik Arvidsson (SD) föreslår Erik Arvidsson (SD) som ersättare i miljö- och hållbar-
hetsberedningen och Katrina Dufva som ersättare för sverigedemokraterna i social-
nämnden. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Erik Arvidsson (SD) som ersätta-
re i miljö- och hållbarhetsberedningen och finner att kommunfullmäktige stödjer för-
slaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Katrina Dufva som ersättare för 
sverigedemokraterna i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige stödjer för-
slaget.

Skickas till
Socialnämnden
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Katrina Dufva

______________
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  Kommunfullmäktige 2020-04-20 BILAGA 1 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 klockan 18:19:04. 

Ledamöter Parti Kret
 

Tjänstgörande ersättare Närv. 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)       -          Tomas Ekstrand                           X  
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                    X 
Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X  
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X  
Tomas Zander                             (C)        -                                                    X 
Jan Olof Forslund                        (S)        -                                                    X 
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                   X  

Per Lublin       från § 51 och framåt               (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)        -                                                   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)        -                                                    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: 21 15 
 



  Kommunfullmäktige 2020-04-20 BILAGA 2 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 klockan  
12 Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i Borgholms kommun Ja bifalla 
motionen Nej anse motionen besvarad 

Ledamöter Parti Kret
 

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

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                 Tomas Ekstrand                                                                  X  
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -                                                        X   
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                        X  
Tomas Zander                             (C)        -                                                       
Jan Olof Forslund                        (S)        -                  
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                        X   

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                   X      
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        
Lars Lindqvist                           (SD)       -                                             
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -                X   
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                         X  
Joel Schäfer                             (S)        -                 X  
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                        X   
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                         X  
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-               

Lars Ljung                               (S)        -                 X  
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Bert Carlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                         X  
Anders Nyholm                            (M)        -                                                        X   
Andreas Persson                          (S)        -                                                           
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                        X   

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                         X  
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                         
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                         X  

SUMMA: 2 7 12 0 
 



  Kommunfullmäktige 2020-04-20 BILAGA 3 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 klockan  
12 Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i Borgholms kommun Ja avslå 
motionen Nej anse motionen besvarad 

Ledamöter Parti Kret
 

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

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                 Tomas Ekstrand                                                                 X   
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -                                                        X   
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                    X      
Tomas Zander                             (C)        -                                                       
Jan Olof Forslund                        (S)        -                  
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                        X   

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X     
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                      X   
Lars Lindqvist                           (SD)       -                                             
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -           X       
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        
Joel Schäfer                             (S)        -            X       
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                        X   
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                    X       
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-               

Lars Ljung                               (S)        -            X       
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Bert Carlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                    X       
Anders Nyholm                            (M)        -                                                        X   
Andreas Persson                          (S)        -                                                           
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                        X   

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                    X       
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                         
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                        X   

SUMMA: 11 10 0 0 
 



  Kommunfullmäktige 2020-04-20 BILAGA 4 

Omröstningslista nr. 3 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 klockan  
14 Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken Ja avgöra ärendet ikväll 
Nej återremiss 

Ledamöter Parti Kret
 

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

      
-                                                           

Anne Oskarsson                           (SD)       -                 Tomas Ekstrand                                                             X       
Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                           
Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        
Jeanette Sandström                       (S)        -                                                    X      
Tomas Zander                             (C)        -                                                       
Jan Olof Forslund                        (S)        -                  
Tomas Lind                               (FÖL

      
-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X     
Marwin Johansson                         (KD)       -                                                      X   
Lars Lindqvist                           (SD)       -                                             
Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                           
Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                           
Sara Kånåhols                            (V)        -           X       
Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        
Joel Schäfer                             (S)        -            X       
Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        
Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                    X       
Torbjörn Johansson                       (FÖL

      
-               

Lars Ljung                               (S)        -            X       
Daniel Nilsson                           (C)        -                                                           
Bert Carlsson                            (SD)       -                                                           
Jennie Engstrand                         (S)        -                                                    X       
Anders Nyholm                            (M)        -                                                    X       
Andreas Persson                          (S)        -                                                           
Annette Hemlin                           (FÖL

      
-                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                    X       
Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                         
Iréne Persson                            (S)        -                                                           
Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                           
Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 19 2 0 0 
 



 

KOMMUNNFULLMÄKTIGE 2020-04-20 
BILAGA 5 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-04-20 2018/96 109 
     

 

 
 

  
 

 
    

        
    
 

 
 

 

Handling till protokoll – reservation mot kommunfullmäktigebeslut 
2020-01-20 § 11 angående motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till 
mellanstadiet 
 
 
Beskrivning 

I justerat protokoll från kommunfullmäktigemöte 2020-01-20 föll en reservation från 
Marwin Johansson (KD) bort. Beslutet som Marwin Johansson reserverade sig emot 
var kommunfullmäktigebeslut 2020-01-20 § 11 Motion (Per Lublin ÖP) - återför års-
kurs 6 till mellanstadiet. Reservationen har tillåtits av kommunfullmäktige 2020-04-
20 att läggas till protokollet och kan läsas nedan. I kommunens ärendehanterings-
system är detta noterat med tillhörande beslut och en referens har lämnats separat 
med den fysiska arkiveringen av protokollen från kommunfullmäktige 2020-01-20.  

  



    2 (2) 

Reservation kommunfullmäktige 2020-01-20 
>Ärende 11 – Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till mellanstadiet 
Vi Kristdemokrater reserverar oss mot beslutet och vill anföra följande skäl för 
att låta sexorna gå färdigt hela mellanstadiet innan de flyttar till en högstadie-
skola. 
Stadier - Vår grundskola är indelad i tre stadier. 1-3, 4-6 och 7-9. Det naturliga 
är att man får gå klart hela mellanstadiet innan man byter skola. Det innebär 
att man får ett år till och hinner bli mer mogen innan man börjar högstadiet 
vilket skapar en ökad trygghet för både barn och föräldrar.  
Betyg och Nationella prov – I årskurs sex får eleverna sina första betyg som ska 
spegla deras måluppfyllelse för hela mellanstadiet åk. 4-6. Det bästa är att den 
lärare som har haft eleven i årskurs fyra och fem också får göra nationella pro-
ven i årskurs sex och sedan stå för den samlade bedömningen när betyg ska 
sättas för eleven.   
Rasterna – På låg och mellanstadieskolorna är det mycket lek och rörelse på 
rasterna. Tyvärr upphör ofta det när eleverna kommer till högstadiet. Ett sam-
hällsproblem idag är för mycket stillasittande därför är det mycket positivt att 
de får ett år till med fotboll och andra aktiviteter på rasterna. Forskning visar 
också att rörelse främjar inlärningen. 
Moderna språk och hemkunskap – Det går att hitta lösningar på dessa två äm-
nen som är nya i årskurs sex. Man kan åka in till Slottsskolan ett par gånger i 
veckan och läsa dessa ämnen där och använda deras specialsalar för hemkun-
skap. Då får eleverna träffa på sina blivande klasskamrater från de andra sko-
lorna och får också känna på miljön vilket skapar ökad trygghet och det blir en 
mjuk övergång till högstadiet. 
Elevhälsan och Förebyggande teamet. Elevhälsan och förebyggande teamet 
har framfört sina synpunkter gällande deras oro över årskurs 6. Vi bör ta deras 
signaler på allvar och inte bara titta på vilket alternativ som verkar billigast på 
kort sikt.  
Kristdemokraterna vill därför att Slottsskolan får bli en ren högstadieskola för 
årskurs 7-9 och att sexorna får gå klart sexan på sin mellanstadieskola med bör-
jan fr.o.m. höstterminen 2021. 
 
Marwin Johansson 
Gruppledare Kristdemokraterna i Borgholm 
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