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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 147 Godkännande av kungörelse 4

§ 148 Godkännande av dagordning 5

§ 149 Information från revisorerna; Granskning av ekonomistyrning 
Borgholms kommun 

2019/27 007 6

§ 150 Granskningsrapporter för kännedom - Kommunstyrelsens och miljö- 
och byggnadsnämndens yttrande

2019/27 007 7 - 9

§ 151 Avsägelse politiskt uppdrag 2019-2022: Kennert Georgsson (S) 
ordförande och ledamot i valnämnden

2018/218 116 10

§ 152 Politiska uppdrag 2019-2022;  fyllnadsval av ledamot och ordförande 
till valnämnden

2018/218 116 11

§ 153 Information om E-tjänster 12

§ 154 Redovisning av inkomna e-förslag/medborgarförslag och motioner 
som är under beredning

2020/17 109 13

§ 155 Sammanträdestider 2021 2020/169 006 14

§ 156 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om 
åtgärder för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av 
COVID-19, hemtjänst

2020/7 101 15

§ 157 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om 
åtgärder för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av 
COVID-19, särskilt boende

2020/7 101 16

§ 158 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om 
åtgärder för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av 
COVID-19, besökande och personal

2020/7 101 17

§ 159 Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om 
trygghetslarm

2020/7 101 18

§ 160 Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellatioonssvar KSO - om 
vattensituationen, ventilationen på äldreboenden och den allvarliga 
brandrisken vid en varm och torr sommar

2020/7 101 19 - 20

§ 161 Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar KSO - Ställd till 
KSO om var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibehålla 
en så framskjuten position

2020/7 101 21

§ 162 Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar KSO - Ställd till 
KSO ang att eventuellt förvärva fastigheten

2020/7 101 22

§ 163 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Snarast avskaffa avgiften för 
trygghetslarm

2020/186 109 23

§ 164 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Uppdra socialnämnden överväga 
och ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm

2020/187 109 24

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

2020/35 109 25 - 26
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av 
torgbeläggningen med mera

2019/210 109 27

§ 167 Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) införa lönetak för kommunanställda i det 
högre löneskiktet 

2020/34 109 28

§ 168 Strategi för badplatser och offentliga toaletter 2015/255 822 29 - 30

§ 169 Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 2015/36 214 31

§ 170 Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader 2019/69 041 32 - 37
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 148

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkomna ärenden.

Dagens sammanträde
Utöver det förslag till dagordning som skickats till ledamöterna föreslår kommunfull-
mäktiges ordförande att ytterligare tre ärenden läggs till:

10. Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgärder för att 
äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, hemtjänst

11. Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgärder för att 
äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, särskilt boende

12. Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgärder för att 
äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, besökande och per-
sonal

13. Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om trygghetslarm
17. Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm
18. Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-

lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 149

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2019/27 007 KS

Information från revisorerna; Granskning av ekonomistyrning Borg-
holms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för presentationen av revisorernas granskningsrapport.
Granskningsrapporen lämnas till kommunstyrelsen för att lämna yttrande till kom-
munfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kommunens 
ekonomistyrning. 

Revisorerna beslutade vid deras sammanträde den I september 2020 att överläm-
na rapporten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

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

 Beslutsunderlag
Revisorernas skrivelse om granskning av ekonomistyrning.
Slutgiltig rapport granskning av ekonomistyrning Borgholm.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2019/27 007 KS

Granskningsrapporter för kännedom - Kommunstyrelsens och miljö- 
och byggnadsnämndens yttrande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga yttrandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av detaljplanepro-
cessen och av kommunens fysiska planering. Revisorerna önskar nu svar från 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden med en redogörelse för vad 
man avser göra för att åtgärda de påpekanden som förs fram. Svaret skulle lämnas 
senast 4 juni.

Revisorernas rekommendationer om detaljplanering är följande:

 Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnads-
processen.

 Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs.
 Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation 

för planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera 
även genomförd inventering av befintliga detaljplaner i uppföljningen av detalj-
planer, så att eventuellt behov av ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och 
planering så snart som möjligt. Miljö- och byggnadsnämnden bör säkerställa att 
nämnden får en regelbunden rapportering av planarbetets utveckling avseende 
balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och avslutade uppdrag.

 Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrel-
sen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående ut-
vecklingsarbetet. Dokumentation bör ske av roller och ansvar samt av ingående 
processer och ekonomistyrning. Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas 
fram för alla viktiga delar och arbetsmoment. Utvecklingsarbetet bör även följas 
upp löpande i samverkan mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunsty-
relsen.

 För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljpla-
nerelaterade kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljö- och byggnads-
nämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband 
med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med regel-
bundenhet följa upp finansieringsgraden.

Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har lämnat följande svar på 
granskningsrapporten om detaljplanering:
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde informeras om aktuellt 
detaljplanearbete, vilket redan sker. Kommunstyrelsens arbetsutskott har dess-
utom uppdragit kommunchefen lämna förslag på hur miljö- och byggnadsnämn-
den ska sköta den formella politiska hanteringen av detaljplaner och planbesked 
fram till antagande kan förtydligas. Förslaget ska bedöma möjlighet för miljö- 
och byggnadsnämnden att initiera detaljplanearbete, på grundval av de behov 
man uppmärksammar utifrån sin övriga myndighetsutövning.

2. Uppdrag finns hos kommunchefen från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-
01-21 § 17 att formaliser Plansam efter dessa former. Utgångspunkt i denna for-
malisering ska vara att Plansam är ett samordningsorgan där plan- och exploa-
teringsfrågor kan diskuteras, att inga beslut fattas här, men ärenden kan efter 
diskussion här lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 
miljö- och byggnadsnämnden för nödvändiga beslut.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att ta fram en 
modell för planprioritering. Planprioritering bör beslutas av kommunstyrelsen el-
ler kommunstyrelsens arbetsutskott och initieras av planchefen. En utgångs-
punkt bör vara att prioriteringen ska vara långsiktig för att skapa bra arbetsför-
hållanden i förvaltningen.

4.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att sammanstäl-
la och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen och ingående processer, för 
att tydliggöra arbetssätt och ansvar i enlighet med revisionsrapportens rekom-
mendationer.

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att i samband 
med tertialbokslut och årsbokslut rapportera verksamhetens självfinansierings-
grad. Denna rapportering bör omfatta både detaljplaneringen och bygglovshan-
teringen.

Revisorernas rekommendationer om den fysiska planeringen är följande: 

 Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnads-
processen. 

 Säkerställa att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 
 Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen all-

tid följer plan- och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed 
beslutas av kommunfullmäktige. 

 Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunsty-
relsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flö-
desscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis dokumente-
rade rutiner och checklistor. 

 Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett 
tydligare sätt kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnads-
nämnden men även till andra politiska organ. Allt för att stimulera till ökad del-
aktighet och kunskap om arbetets fortgång och för att följa de ambitioner vi an-
ser har framkommit i intervjuerna

Kommunstyrelsen har lämnat följande svar på granskningsrapporten om kommu-
nens fysiska planeringa:
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen delar inte revisorernas bedömning om att plansamgruppens roll, 
ansvar och mandat ytterligare behöver klargöras och förtydligas. Plansamgruppen 
är ett samrådsorgan där arbetsutskotten i nämnden och styrelsen ges möjlighet till 
information och utbyte av inspel till förvaltningen i samhällsplaneringen. Eventuella 
beslut som rör samhällsplaneringen ska tas på politisk nivå hanteras av respektive 
nämnde/styrelsen. Det bör övervägas nogsamt om plansamgruppens ska ha nå-
gon eventuell funktion i arbetet med ny översiktsplan. Möjligtvis kan plansamgrup-
pen fylla en funktion i att säkerställa att information om översiktsplanen når kom-
munfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnd och därigenom stimulera till ökad 
delaktighet och information om arbetets fortgång. 
Kommunstyrelsen delar däremot revisorernas bedömning om att samhällsbygg-
nadsprocessen behöver konkretiseras. Samhällsbyggnadsprocessen är fortfarande 
ett nytt arbetssätt och det krävs fortsatt arbete för att nå processens fulla potential. 
Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att beskriva, tydliggöra och förankra 
samhällsbyggnadsprocessen i samband med ny översiktsplan. Översiktsplanen 
kan bli det dokument där processen konkretiseras vilket skulle ge processen en 
bred och tydlig förankring. 
Revisorerna bedömer det faktum att kommunfullmäktige inte beretts möjlighet att 
fatta beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram som otillfredsställande och att 
ärendet inte hanterats på ett korrekt sätt med hänvisning till 3 kap 19 § plan- och 
bygglagen. Kommunstyrelsen gör här en annan bedömning och anser att ärendet 
har hanterats korrekt. 
Enligt 3 kap 19 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige i frågor om an-
tagande och ändring av översiktsplanen, dvs. själva antagandebeslutet eller änd-
ringsbeslutet ska fattas av kommunfullmäktige. Hur kommunen väljer att initiera ett 
nytt översiktsplanearbete regleras inte i plan- och bygglagen utan är en kommunin-
tern fråga. Borgholms kommun har löst det så att kommunstyrelsens arbetsutskott 
har möjlighet att initiera översiktsplanearbete vilket framgår av delegationsordning-
en. Därmed inte sagt att kommunfullmäktige eller övriga nämnder inte ska informe-
ras. Under våren har kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden därför 
informerats om pågående översiktsplanearbete och avsikten är att även framöver 
involvera övriga nämnder i arbetet och hålla kommunfullmäktige informerade om 
arbetets fortgång.

Beslutsunderlag
Slutgiltig rapport granskning översiksplanering.
Slutgiltig rapport granskning av detaljplaneprocess.
Yttrande från kommunstyrelsen - revisionsrapporten granskning av kommunens fy-
siska planering.
Yttrande från kommunstyrelsen - revisionsrapporten granskning av kommunens de-
taljplansprocess.
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 151

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag 2019-2022: Kennert Georgsson (S) ordfö-
rande och ledamot i valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Kennert Georgsson (S) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska upp-
drag som ordförande och ledamot i valnämnden, inkommen till kommunen 2020-
10-09.

Beslutsunderlag
Skrivelse, avsägelse av politiska uppdrag.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen och finner att 
kommunfullmäktige kan göra så.

Beslut skickas till
Valnämnden
HR-avdelningen
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 152

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2019-2022;  fyllnadsval av ledamot och ordförande till 
valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Joel Schäfer till ny ledamot i valnämnden 2020-10-19—2022-12-31.

att välja Joel Schäfer till ordförande i valnämnden 2020-10-19—2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Kennert Georgsson (S) avsade sig 2020-10-09 sitt politiska uppdrag som ersättare 
social-nämnden vilket godkändes av kommunfullmäktige 2020-10-19 § 153.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) nominerar Joel Schäfer till ny ledamot och ordförande i valnämn-
den för socialdemokraterna. 

Beslut skickas till
Vald ledamot
HR-avdelningen
Valnämnden
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 153

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153

Information om E-tjänster

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren har bjudits till dagens sammanträde för att informera om 
kommunens e-tjänster.

Dagens sammanträde
Kommunsekreteraren informerar kommunfullmäktige om kommunens e-tjänster 
och möjligheten för medborgare att lämna och rösta på e-förslag via kommunen 
hemsida.
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 154

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2020/17 109 KS

Redovisning av inkomna e-förslag/medborgarförslag och motioner som 
är under beredning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna e-förslag, medborgarförslag och motioner som är under 
beredning till oktober 2020.
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 155

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2020/169 006 KS

Sammanträdestider 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2021: 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 augusti, 20 sep-
tember, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02.

Bedömning
Kommunfullmäktige arbetssätt påverkades 2020 av pandemin. Antalet sammanträ-
den kan förväntas återgå till samman ordning som rådde innan pandemin. Därför 
bedöms 2019 års format som inför 2020 ansågs av fullmäktige fungerat bra både 
för ekonomiavdelningens ekonomiska redovisningar och kommunledningskontorets 
arbete med flödet i besluten kan samma upplägg användas även 2020.

Beslut skickas till
Kommunikatör
Verksamhetsutvecklaren
Nämnderna
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgär-
der för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, 
hemtjänst

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

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S):

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig hemtjänst för inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka 
åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid. 

Och jag tänker då särskilt på hur många anställda av hemtjänstpersonalen som 
den enskilde måste möta i sitt hem.

Beslutsunderlag
Interpellation.

Beslut skickas till
Socialnämndens ordförande
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 157

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgär-
der för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, 
särskilt boende

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

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S):

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig omvårdnad för på särskilt boende inte ska utsättas för att riskera bli smittade av 
Covid-19 och vilka åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid

Och jag tänker då särskilt på personal som måste röra sig mellan olika avdelningar.

Beslutsunderlag
Interpellation.

Beslut skickas till
Socialnämndens ordförande
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 158

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om åtgär-
der för att äldre omsorgstagare inte ska riskera smittas av COVID-19, 
besökande och personal

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

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S):

Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar jag hur du ser på 
vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika medborgare som kommunen åtagit 
sig ansvar för inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åt-
gärder och beslut som gjorts i detta syfte under senare tid.

Och jag tänker då såväl på personals över huvud taget, som besökandes på sär-
skilda boenden bärande av munskydd och visir.

Vill påpeka att munskydd (som framförallt skyddar andra) och visir (som framförallt 
skyddar bäraren) inte är samma sak.

Beslutsunderlag
Interpellation.

Beslut skickas till
Socialnämndens ordförande
 ______________
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§ 159 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande om trygg-
hetslarm

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

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S):

Med anledning av den senaste tidens strul med trygghetslarm vill jag veta hur detta 
har påverkat dessa larm i vår kommun?

Hur avser du att göra för att vi och de som vi har ansvar för i framtiden ska försko-
nas från liknande?

Beslutsunderlag
Interpellation.

Beslut skickas till
Socialnämndens ordförande
 ______________
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§ 160 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellatioonssvar KSO - om vatten-
situationen, ventilationen på äldreboenden och den allvarliga brandris-
ken vid en varm och torr sommar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktige 2020-06-15 § 124 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Vid sidan av coronan och smittspridningen av covid 19 och coronans följdverkning-
ar finns det ett par saker som kräver kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 
särskilda uppmärksamheten – vattensituationen, ventilationen på äldreboenden 
och – inte minst den allvarliga brandrisken – vid en varm och torr sommar.

Därför vill jag ha en detaljerad redogörelse för den totala beredskapen för vatten-
brist.

Motsvarande hur ventilationen kan fungera vid äldreboendena utan att riskera 
spridning av viruspartiklar.

Samt beredskapen för skogsbränder på Öland och eventuell evakuering om en 
större område på ön hotas av en omfattande skogsbrand och vilka släckningsinsat-
ser som kan påräknas om detta skulle bli verklighet i sommar.

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar Ilko Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
För att undvika vattenbrist har vi investerat i ett avsaltningsverk i Sandvik, ca 100 
mkr. Dessutom tillämpar vi bevattningsförbud för perioden maj-aug varje år. Vidare 
genomförs informationsinsatser för att spara vatten. Borgholm Energi letar aktivt ef-
ter läckor i systemet för att minimera spill. Från kommunens sida är vi drivande i oli-
ka vattenvårdsprojekt med hjälp av externa medel.

Ventilationsanläggningar i kommunala fastigheter följer samtliga regler och rekom-
mendationer som kommer från olika myndigheter. Den så kallad OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) är genomförd i samtliga fastigheter. 
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Omfattande skogsbränder är inget som någon räddningstjänstorganisation klarar av 
att hantera själv utan det måste göras i samverkan. Sedan 2018 har en samverkan 
kallad Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS) etablerats i detta syfte. Ingående 
i denna samverkan är samtliga räddningstjänster i Kalmar län, Blekinge län, Krono-
bergs län, Jönköpings län och Östra Götalands län. Vid en omfattande skogsbrand 
kan resurser från hela detta område förstärka Öland relativt omgående, innan för-
stärkningar från andra delar av landet hunnit etableras. I Kalmar län finns även en 
av de statliga förstärkningsresurserna för skogsbrand placerad, vilket gör att denna 
resurs kan komma på plats snabbt på Öland. I samråd med räddningstjänsten har vi 
även infört eldningsförbud i vår kommun under sommaren som preventiv åtgärd.  

______________
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§ 161 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar KSO - Ställd till 
KSO om Var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibehålla en 
så framskjuten position

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktige 2020-09-14 § 133 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Med anledning av att vår kommun under det gångna året kom att bli placerad på 
plats nummer 17 i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun (av 
290 kommuner) och med anledning av din ledande roll i kommunen, så undrar jag:

Var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibehålla en så framskjuten posi-
tion i detta sammanhang? Hos kommunstyrelsen / dess ordförande eller hos utbild-
ningsnämnden / dess ordförande? Har du - som är en tävlingsinriktad person vidta-
git - eller avser du att vidtaga - några åtgärder för att vi ska kunna behålla eller för-
bättra denna vår placering även i år? 

Isåfall vilka åtgärder?

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar Ilko Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
Lärarförbundets rankning bygger på flera variabler, där meritvärdena är en av dem. 
Kommunfullmäktiger ger förutsättningar till UN för att leverera en god utbildning till 
alla barn.  Vi har under många år satsat på skola och förskola i vår budget och in-
tentionerna är att fortsätta göra detta.  

 ______________
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§ 162 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar KSO - Ställd till 
KSO ang att eventuellt förvärva fastigheten

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktige 2020-09-14 § 132 anmäler Per Lublin (ÖP) följande interpella-
tion till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Enligt kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 ”pågår redan arbetet för att eventuellt 
förvärva fastigheten”, [det vill säga] Solkattentomterna i Borgholm. 

Kan du ingående och kronologiskt redogöra för hur det arbetet har bedrivits från att 
det började fram till dags dato?

Vad finns det från din och kommunledningens sida för avsikt/avsikter med ett even-
tuellt förvärv? 

Det sistnämnda framgår nämligen inte med full tydlighet av ovannämnda protokoll.

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

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

Borgholms kommun har vid flera tillfällen, senast sommaren 2020, varit i kontakt 
med ägaren till fastigheterna och påtalat kommunens intresse för att förhandla om 
köp.

Ägaren som vid det senaste tillfället befann sig utomlands, hänvisade till sin son 
som är bosatt i Stockholm. Kommunledningen fick tag i sonen och förmedlade kom-
munens intresse för övertagande av fastigheten och föreslog tid för möte och dialog.

Inget konkret prisförslag har presenterats kommunen, heller har inte ägaren åter-
kommit för tid om möte i ärendet. Vi har varit i kontakt med andra byggentreprenörer 
som även dem varit i kontakt med ägaren och hört sig för om tomten. De har inte 
heller erhållit någon konkret återkoppling eller dialog.

Vår bedömning är att ägaren inte är särskilt benägen att avyttra marken. Vi kommer 
att fortsätta uppvakta fastighetsägaren.

 ______________
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§ 163 Dnr 2020/186 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygg-
hetslarm

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19

att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning.

Beslut skickas till
Socialnämnden
 ______________
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§ 164 Dnr 2020/187 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Uppdra socialnämnden överväga och 
ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygg-
hetslarmen funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och 
där larmet kan gå till fler än för närvarande.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning.

Beslut skickas till
Socialnämnden
 ______________

24



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 165

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 Dnr 2020/35 109 KS

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då beslutade investeringar i offentliga toaletter har gjorts med 

betalningssystem och att kommunstyrelsen under två mandatperioder verkat 
för toaletter med denna funktion.

Ärendebeskrivning
I motion lämnad av 2020-01-20 Per Lublin (ÖP), Roland Wickholm (ÖP) och Karl 
Sandström (ÖP) till kommunfullmäktige föreslås följande:

att kommunfullmäktige beslutar att samtliga kommunens offentliga toaletter ska 
ha avgiftsfritt tillträde.

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 lämnade motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

 Beslutsunderlag
Motion.
Kommunstyrelsen 2020-09-22 § 136 Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommu-
nens offentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde.

Bedömning
Kommunen har de senaste åren tagit beslut att utöka utbudet av offentliga toaletter 
i kommunen. Motionen nämner exempelvis de nya toaletterna i inre hamnen (Sjö-
torget).

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 245 till fastighetsavdel-
ningen att göra en översyn av samtliga offentliga toaletter i kommunen, samt behov 
av toaletter både centralt i innerstaden och kommunens hamnar och övriga turisttä-
ta områden. I uppdraget ingick också att utreda olika mera kostnadseffektiva lös-
ningar vad gäller skötsel av toaletterna, självrengöring, betalningssystem och så vi-
dare och att återkomma med förslag på långsiktig lösning vad gäller offentliga toa-
letter gärna med finansiering genom avgiftssystem.

Förslaget är berett av kommunstyrelse och förväntas behandlas av kommunfull-
mäktige vid samman sammanträde som denna motion. I den föreslås att kommu-
nen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara avgiftbelagda.

Utöver detta har kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 90 beslutat att i 
samband med renoveringen av toaletten vid Borgholms station investera i ett betal-
ningssystem likt det i hamnen. 
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Kommunstyrelsens beslutade 2020-02-25 § 32 att uppdra åt ekonomi- och fastig-
hetsavdelningen att omgående genomföra en offentlig upphandling av offentlig toa-
lett med rullstolsanpassning (HWC/RWC) och skötbord inklusive samma betalsy-
stem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

Båda dessa toaletter förväntas vara färdigställda under hösten/vintern 2020.

I kommunstyrelsens bedömning ingår även att problematiken med skadegörelse 
har minskat med avgifterna samt att renhållningen har förenklats.

Konsekvensanalys
Om kommunen väljer att alla toaletter ska vara avgiftsfria skulle detta innebära ett 
inkomstbortfall inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunen har ännu inte fått 
sin första inbetalning från betalningssystemet i hamnen. Den uppskattade summan 
för städning på toaletten på Sjötorget är 36 tkr om året som motsvarar städning cir-
ka 304 dagar med extrastädning under högsäsongen.

För att balasera budgetet skulle i kommande budgetprocess antingen besparingar 
behövas eller så skulle ytterligare medel  behöva anslås. Det rekommenderas inte 
att beslut i ärendet fattas utan att ställa det i relation till övrig verksamhet inom bud-
getprocessens ramar.

Protokollsanteckning
Martin Ottosson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vänsterpartiet anser att offentliga toaletter bör vara tillgängliga för alla och avgiftsfria 
under dagtid.

______________
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§ 166 Dnr 2019/210 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av torgbe-
läggningen med mera

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionens första punkt då framhävandet av brunnen skulle strida mot 

projektet Försköning av Borgholms torg avsikt att skapa öppna och flexibla 
ytor.

att anse motionens andra punkt, att låta göra en översyn av torgbeläggningen 
för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor, besvarad i och med kommunens regelbundna översyn 
av beläggningen av vägar och torg.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktige 2019-10-21 § 181 anmälde Per Lublin en motion som före-
slår att låta utreda möjligheterna att få fram en gammal stensatt stadsbrunn som 
upptäcktes på Borgholms torg i samband med en nybeläggning 2013-2015. Själva 
brunnen konserverades medvetet i samband med torgrenoveringen 2015 med 
grovkrossat grusmaterial som kan sugas upp. Brunnens djup var cirka 9 meter. 
Brunnen är mellan 4,5 och 5 meter i diameter. Brunnen finns under den röda pum-
pen på torget.

Per Lublin (ÖP) föreslår dessutom att kommunfullmäktige beslutar göra en översyn 
av torgbeläggningen för att förhindra att besökare till torget ramlar på eventuell un-
dermålig beläggning. 

Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2020-09-22 § 137 Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av 
brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera.

Bedömning
På grund av rasrisk bör den inte återställas till fullt djup. Förvaltningens bedömning 
är att om brunnen skulle tas fram igen så kan den inte tömmas till mer än 1 max 2 
meter från överkant.

När torget gjordes om, i projektet som kallades Försköning av Borgholms torg, så 
var det öppna flexibla ytor som efterfrågades, kommunen ville ha så få ”låsta” ob-
jekt som möjligt enligt uppdraget för att säkerställa en flexibel användning. Brunnen 
skulle göra ytorna på torget mindre flexibla till följd av brunnens storlek.

Angående motionens andra punkt angående översyn av torgbeläggningen så ge-
nomförs sådana översyner regelbundet av kommunen.

______________
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§ 167 Dnr 2020/34 109 KS

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen eftersom ett bifall skulle begränsa kommunens möjlighet att 

rekrytera rätt kompetens, bryta mot fastställd lönepolicy och bryta mot centra-
la löneavtal.

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

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

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 10 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

 Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2020-09-22 § 138 Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för 
kommunanställda i det högre löneskiktet.

Bedömning
Borgholms kommun har individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att 
lönen sätts efter verksamhetens krav och svårighetsgrad, kompetens och erfaren-
het samt marknadslöneläget.

Borgholms kommun och Borgholm Energis lönepolitik ska stödja möjligheten att 
bedriva en effektiv verksamhet genom att motivera kompetenta människor att börja 
arbeta inom våra verksamheter och uppmuntra medarbetare att utvecklas och 
stanna kvar inom koncernen. Lönepolitiken ska också vara ett verktyg för att styra 
verksamheten mot uppsatta mål.

Rekryterande chef samråder med HR-avdelningen om ett lönespann eller aktuellt 
löneläge för den aktuella kandidaten.

Konsekvensanalys
Kommunen kan inte sätta ett tak eller sänka avtalade löner utan att begå brott mot 
de centrala löneavtalen och kommunens lönepolitik.

Med ett lönetak skulle vi inte vara marknadsmässiga och då inte ha möjlighet att 
konkurrera om rätt kompetens till våra tjänster.

______________
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§ 168 Dnr 2015/255 822 KS

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Antagen strategi ska utgöra medskick till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommun-
ledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm Energi AB. Efter att be-
slut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en över-
syn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret komplette-
rades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet 
att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har re-
sulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal 
strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget komplitterades åter en gång av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 151 med att badplatsutredningen 
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hante-
ras. 2020-02-10 § 44 återremitterades strategin med syfte att:

- justera ansvarig till följd av att gata/park är överfört till Borgholms kommun,
- utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden,
- dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjär-

bybadplats toaletter, 
- underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intressenter 

att använda toaletten i Kyrkallén i Köpingsvik.

 Beslutsunderlag
Reviderad strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 111 Återremittering; Översyn av skötselavtal, bad-
platser, badplatsutredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-10.

Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete 
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering 
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillväga-
gångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad hand-
lingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attrak-
tiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om 
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.
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För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som 
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur 
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina bad-
platser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för un-
derhållsarbetet och utveckling av badplatserna

Till följd av överförningen av verksamheten gata/park från Borgholm Energi AB till 
Borgholms kommun har nu badplatsstrategin justerats. 

En dialog kommer att hållas med alla de föreningar, eller liknande samt markägare 
som kommer bli påverkade av strategin. 

Följande text har reviderats i Strategi för badplatser och offentliga toaletter. 

Kap 3.1 Målbild:

Budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens tillväxten-
het, gata/park

Kap 3.2 Målpunkter badplatser under stycket ansvar:

Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse teck-
nas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kom-
mer det innebära ökade kostnader för kommunen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslut skickas till
Verksamhetsutvecklaren
Gata/park
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 169

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom området 
samt att iordningsställa ett större våtmarkssystem inom den norra delen av områ-
det. 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut men har upphävts då Länsstyrelsen valt 
att överpröva planen. Förslaget har nu bearbetats och avsnitten om strandskydd 
och dagvattenhantering, som låg till grund för överprövan, har nu utvecklats.

Detaljplaneförslaget stämmer överens med kommunens fördjupning av översikts-
plan för Borgholm och Köpingsvik och hanläggs med utökat planförfarande. 

 Beslutsunderlag
Plankarta.
Planbeskrivning, reviderad.
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02.

Bedömning
Ett antagande av detaljplanen stärker bostadsförsörjningen och ger möjlighet för 
inflyttning i kommunen. 

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.

Beslut skickas till
Plansamordnaren
 ______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 Dnr 2019/69 041 KS

Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 000 kronor.
att godkänna att resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom fö-

reslagna åtgärder. 

Begäran om tilläggsbudget  Tusen kronor

Avskrivningar 2 565

Åtgärder COVID-19 1 600

Rivning Skogsbryet 612

Ökade livsmedelskostnader 500

Gata/park kvarstående efter effektivisering-
ar

1 712

Summa 6 989

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att fö-
reslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys 
till alla förslag som presenteras.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-14 § 143 lyftes ärendet för att bli 
återremitterat för att förslaget skulle kompletteras med en konsekvensanalys av vid-
tagna prioriteringar.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 000 kronor till och med 
juli, årsprognosen är -7 100 000 kronor.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tusen kro-
nor)

Åtgärd

Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning Ölands kom-
munalförbund 2019

-60 Åtgärder inom förvaltningen

Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige 
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-243 Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-442 Åtgärder inom förvaltningen

Gata/park (obudgeterade 
poster)

-3 500 Åtgärder inom förvaltningen 
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra 
anslag

 Summa -10 534  

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-
nader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, ga-
ta/park och hamnar.

Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 000 kronor. 
Prognosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av co-
vid-19 för mer information). 

Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 000 kronor i 
bidrag för konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 000 
kronor för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen 
med 160 000 kronor under 2020 och resterande del under 2021. 

Ersättning Ölands kommunalförbund 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-
se beslut § 212 negativt med 420 000 kronor. Kostnaden för rivningen har ökat med 
192 tusen kronor i och med asbest.

Stormskador hamnar
Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-
das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 000 kronor till återstäl-
lande akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgete-
rad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostnaderna hanteras inom för-
valtningens ram.

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 000 kro-
nor. Vakanta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åt-
gärder motsvarande 1 800 000 kronor. Vidare finns högre kostnader än budgeterat 
på drift och fortsatt genomlysning av verksamheten fortgår under året.

Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-
naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för 
gatubelysning i kommunen.

Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på 
livsmedel. 

Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i 
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 000 
kronor per enhet. 

Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-
kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:

Åtgärder  tusen kronor

Vakant nämndsekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enligt budget) 200

Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bemanning kostenheten 130

Summa 3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-
nisation.

Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom 
ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.

Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier. 

Intrångsersättning Länstyrelsen 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-22 § 142 Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader.

Bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att tillägget är nödvändigt, men önskar belysa vikten av 
att varje förslag som innebär en budgetförändring måste innehålla en konsekvensa-
nalys av förändringen och omprioriteringen. 

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 miljoner kronor. Vid be-
slut om tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7,0 miljoner kronor uppgår kommu-
nens resultat till 6,8 miljoner kronor för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrel-
sens underskott 7,0 miljoner kronor. Detta eftersom den samlade bedömningen är 
att det inte finns någon realistisk möjlighet till ytterligare effektiviseringar på kort 
sikt, utöver de ovan beskrivna åtgärderna (3,8 miljoner kronor). Det saknas således 
reell möjlighet att ytterligare minska kostnaderna eller höja intäkterna innevarande 
budgetår. Detta eftersom ytterligare personalneddragningar får effekt först nästa år 
med hänsyn till gällande lagar och avtal om uppsägningstid och dylikt samt att övri-
ga kostnader främst härrör sig till avtal med uppsägningstid. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-19 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektiviseringar med drygt 1,5 
miljoner kronor utöver redan beslutade omprioriteringar. Vi ser över mindre utgifter 
löpande som abonnemang, licenser och medlemsavgifter. Samtliga vakanser för-
söker vi i möjligaste mån avvakta tillsättningar och pröva andra lösningar för. Däre-
mot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom koncernen vilket 
kan ge effekt under 2021.

Gata/park och kost måste framledes erhålla en mer realistisk budget för att fullgöra 
sin uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många sak-
nat ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verk-
samheter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.

Konsekvensen blir att vi inte kan leva upp till kvalitetskrav på måltidsleveranserna 
till våra gamla och unga och skötseln av våra vägar och grönytor om vi ska skära 
ytterligare i dessa verksamheter.

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

Carl Malgerud (M) 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.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
 ______________
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Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2020-10-19

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2020 klockan 18:26:03.

Ledamöter Parti Krets Tjänstgörande ersättare Närv. Nej Avst Frånv.
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X    
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL)     -         Mats  Olsson                            X    
Anne Oskarsson                          (SD)      -         Kjell Ivar  Karlsson                    X    
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X    
Marcel van Luijn                        (M)       -         Björn Andreen                           X    
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -         Lars-Erik  Ahlströn                     X    
Tomas Lind                              (FÖL)     -                                                 X    
Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X 
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X    
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X    
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X    
Sara Kånåhols                           (V)       -         Martin Ottosson                         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 
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X    
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X    
Anders Nyholm                           (M)       -                                                 X    
Andreas Persson                         (S)       -                                                 X    
Annette Hemlin                          (FÖL)     -                                                 X    
Ulrika Lindh                            (C)       -         Emma Jensen                             X    
Roland Wickholm                         (ÖP)      -                                                 X 
Iréne Persson                           (S)       -                                                 X    
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -         Kristina Linåker                        X    
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X    

SUMMA: 31 0 0 4
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