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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 124

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med nedanstående änd-
ring och tillkommande ärenden.

Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) föreslår att hans motion som vid ett bifall innebär budgetering 
av medel bör läggas före behandling av budget 2020.

Ordföranden godkänner att ärendet tidigareläggs.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar att hans motion gällande införande av tiggeriförbud också ska 
tidigareläggas.

Proposition
Ordföranden ställer yrkandet under proposition varvid kommunfullmäktige anser att 
motionen inte ska tidigareläggas. 

Motionen behandlad därmed enligt dagordning.

Ordföranden meddelar följande tillkommande ärenden:
- interpellationer till kommunstyrelsens ordförande och Carl Malgerud.
- enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2)

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

Allmänhetens frågestund

Beslut
Kommunfullmäktige tackar Fredrik Fredriksson  och Sune Axelsson för deras syn-
punkter. 

Dagens sammanträde
Fredrik Fredriksson framför vid dagens sammanträde synpunkter på 
- behovet av öppna toaletter på badplatserna.
- husbilarnas hantering av avfall och avloppsvatten.
- att den donerade HBTQ-flaggan inte är hissad i kommunen.

Ilko Corkovic (S) och Staffan Larsson (C) svarar på synpunkterna.

Sune Axelsson framför synpunkter på att ledamöterna ska gå fram till mikrofonerna 
när de har något att säga på sammanträdet samt att antalet mikrofoner vid presidiet 
bör utökas. 

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 127

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 Dnr 2019/127 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Stefan Wiberg) - bygg utegym i Rälla

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

Ärendebeskrivning
Stefan Wiberg föreslår i medborgarförslag 2019-05-28
- att kommunen bygger ett utegym i Rälla.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag. 

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

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 128

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande hans agerande utifrån folkomröstningsresultatet

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till Carl Malgerud (M) gällande 
hans agerande utifrån folkomröstningsresultatet

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

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till Carl Malgerud (M):

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Carl Malgerud

______________
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§ 130 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Enkel fråga (Per Lublin ÖP) till kommunfullmäktiges ordfö-
rande gällande hennes agerande utifrån folkomröstningsresultatet

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa enkel fråga som besvaras vid nästa samman-
träde. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande enkla fråga till kommunfullmäktiges ordförande Eva-
Lena Israelsson (S):

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Enkel fråga.

Skickas till
Eva-Lena Israelsson

______________
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§ 131 Dnr 2019/42 008 KS

Medborgarförslag (Stéphanie Mayes) - skolskjuts till alla barn i grund-
skolan till och från Borgholm

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Stéphanie Mayes, Sättra 35, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2019-
01-19 att skolskjuts ska anordnas till alla barn i grundskolan till och från Borgholm. 

Motiveringen till förslaget är bland annat att Borgholms kommun beskriver sig på 
sin hemsida som den bästa skolkommunen i undersökningar om skola och dess 
kvalitet. Medborgarförslaget beskriver att barnen i Sättra måste ta sig längs en 
landsväg på 2,9 km som inte har trottoarer, är upplyst, är smal och 70 km/h samt 
att barnen som är drabbade inte orkar ta sig till skolan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-01-19.
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 29 till utbildningsnämnden för beredning. 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-02l 2019.
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 34. 
Dom Kammarrätten 2019-03-27.
Utbildningsnämnden 2019-04-24 § 44 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 103 med förslag på avslag.

Bedömning
Inför höstterminen 2018 tecknade Borgholms kommun ett samverkansavtal med 
Kalmar Länstrafik för planering av skolskjuts för elever i Borgholms kommun. Enligt 
avtalet ska kommunen, som planeringsunderlag till Kalmar Länstrafik, besluta om 
vilka elever som är skolskjutsberättigade enligt skollagen. Kommunen ska även 
meddela förändringar som följd av att exempelvis en elev byter bostad eller att en 
elev beviljas skolskjuts under innevarande läsår. Kalmar länstrafiks uppdrag är att 
planera trafik utefter detta underlag och kommunicera förslaget till kommunen. Kal-
mar länstrafik avropar sedan uppdraget från avtalade trafikföretag som Kalmar 
Länstrafik har avtal med. Kalmar Länstrafik planerar trafiken för tio av tolv kommu-
ner i Kalmar län.

Gällande de elever som går på Slottsskolan i Borgholms kommun avropar dock in-
te Kalmar Länstrafik för kommunens räkning på detta sätt, utan Slottsskolans ele-
ver åker med kollektivtrafiken till Slottsskolan.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fram till sommaren 2018 har det gått en linje med kollektivtrafiken igenom Sättra, 
buss 108, som Kalmar Länstrafik inför höstterminen 2018 beslutade att ta bort uti-
från likabehandlingsprincipen och kommunens skolskjutsreglemente, då det fanns 
andra skolskjutslösningar för eleverna i Sättra. Fordonet omplacerades till en an-
nan linje i kommunen med högre belastning. Borgholms kommun fattar inte beslut 
om kollektivtrafiken utan betalar ett busskort åt eleverna i Sätta för att ta sig fram 
och tillbaka till skolan. Borgholms kommun har därför inte dragit in någon buss i 
Sättra och kostnaden för kommunen är den samma då kommunen köper busskort 
av Kalmar Länstrafik.

Utbildningsnämnden i Borgholms kommun beslutar dock om rätten till skolskjuts 
enligt skollagen där skolskjuts av särskilda skäl ingår. Kommunen ska då utreda 
om det finns trygga skolskjutslösningar för de elever som ansöker om särskilda 
skäl. Om så inte är fallet, och utbildningsnämnden gör en annan bedömning än 
Kalmar Länstrafik har gjort, kan det innebära att Borgholms kommun sätter in and-
ra fordon mellan bostad och skola eller bostad och kollektivtrafiken. Beslut angåen-
de kollektivtrafiken i Sättra ligger inte på kommunen att fatta. 

Elever som bor i Sättra och går i Slottsskolan i Borgholm har skolskjuts varje mor-
gon från Sättra med buss 539 till Rälla för att med två minuters väntetid åka med 
buss 101 från Rälla till Borgholm. De kan även byta buss vid hållplatsen Stugbyn 
utan väntetid för att gå på en annan buss 101 som går hela vägen fram till Slotts-
skolan. Bussen går nästan i direkt anslutning från elevernas bostad. Det som be-
skrivs i motiveringen till medborgarförslaget stämmer därför inte så länge det inte 
är så att eleverna själva väljer att åka bussen från Gärdslösa till Borgholm på mor-
gonen. Det går dock ingen direktbuss från Sättra till Borgholm med kollektivtrafik 
på det sätt som det tidigare gjorde.

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen 10 kap. § 32. Elever i grundskola med of-
fentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till ele-
vens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts be-
hövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsned-
sättning eller någon annan särskild omständighet. 

Borgholms kommuns skolskjutsreglemente anger att avståndet en elev ska kunna 
förflytta sig är 2 km i årskurs F-3, 3 km i årskurs 4-5 samt 4 km i årskurs 6-9. Un-
dantag kan göras då vägen av kommunen bedöms som farlig väg utifrån elevens 
ålder eller om eleven har särskilda skäl. Elever ska inte behöva sitta på bussen 
mer än 45 minuter och bör lämnas tidigast 40 minuter innan skolstart och hämtas 
senast 40 minuter efter skolslut. Exempelvis Mörbylånga kommuns motsvarande 
avstånd är 3 km i årskurs F-3, 4 km i årskurs 4-6 och 5 km i årskurs 7-9 mellan bo-
stad och skola samt 3 km mellan bostad och hållplats för årskurs F-9.

Förslaget om skolskjuts för alla barn i grundskola till och från Borgholm skulle inne-
bära att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen då alla elever 
i grundskolan inte går i skola i Borgholm. Det är även så att de elever som är bevil-
jade skolskjuts fortsatt skulle behöva gå eller cykla till hållplats utifrån Borgholms 
kommuns avståndsregler om förslaget antas.
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Förslaget bedöms även kunna leda till större förändringar av skolskjutstrafiken un-
der läsårets gång som gör skolskjutsorganisationen svårplanerad. Kraftigare för-
ändringar av skolskjutsorganisationen kan leda till förändrade upphämtningstider 
för elever vilket kan påverka vårdnadsvararnas livspussel mellan familjesituation 
och arbete. 

Rätten till skolskjuts för alla barn i grundskolan till och från Borgholm bedöms med-
föra en ökad kostnad eftersom det bör medföra behov av fler fordon och ökat antal 
kilometer än vad Kalmar Länstrafik avropar för Borgholms kommuns räkning i dag. 
Kostnaden skulle också vara svår att budgetera utifrån att förändringar som omfat-
tas av förslaget skulle kunna medföra kraftigt ökade kostnader. 

Utbildningsförvaltningens sammanvägda bedömning är att det skulle vara olämpligt 
att bevilja förslaget i motionen av ovanstående anledningar samt att utbildnings-
nämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Konsekvensanalys
Förslaget att skolskjuts ska anordnas för alla barn i grundskolan till och från Borg-
holm skulle leda till att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprinci-
pen, att skolskjutsorganisationen skulle bli svårplanerad samt ökade och svårbud-
geterade kostnader för skolskjuts. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör Stéphanie Mayes för sitt förslag och framhåller 
vikten av att alla barn ska ha en säker skolväg.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

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

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår medbor-
garförslaget.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller kommunstyrelsens  för-
slag röstar ja. Den som bifaller Lublins förslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 3)

Därmed avslås medborgarförslaget. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) (BILAGA 4)

Skickas till
Förslagsställaren
______________
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§ 132 Dnr 2019/115 206 KS

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll från och 

med 2019-07-01. 

Ärendebeskrivning
Räddningschef Rutger Thuresson föreslår i skrivelse 2019-04-02 att nya taxor för 
sotning respektive brandskyddskontroll tillämpas från och med 2019-07-01. 

Taxorna är uppräknade med 2,19 % enligt träffat avtal mellan SKL och Skorstensfe-
jarmästarnas Riksförbund. 

Det är varje medlemskommun som ska fatta beslut om taxan.

Beslutsunderlag
Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott 2019-04-17 § 20, information.
Skrivelse 2019-04-02 gällande Taxa för sotning och brandskyddskontroll.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 90.

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

Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss för att göra om taxan. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och återremiss, vil-
ken ska ställas under proposition.

Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde.

Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns bifallsyrkande.

Reservation 
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 5)

Skickas till
Räddningstjänst Öland

______________
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§ 133 Dnr 2019/121 346 KS

Ny taxestruktur för VA-taxa 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ny taxestruktur för VA-taxan i Borgholms kommun från 2020-01-

01.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB överlämnar sitt beslut 2019-05-08 § 64 gällande projekt VA-
taxa – införande av ny taxestruktur till kommunstyrelsen som information. 

Kommunledningskontoret anser att ärendet måste lyftas för beslut, då taxestruktu-
ren är ett ärende av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt då det påver-
kar kommunmedborgarna. Beslutet om taxestrukturen för VA-kunder bör beslutas 
av kommunfullmäktige, analogt med att kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 god-
kände den nya debiteringsmodellen för avtalskunder 2020-01-01. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 att anta nya debiteringsmodeller för av-
talskunder.
Nya taxestrukturen.
Borgholm Energi AB 2019-05-08 § 64 att lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 85 med förslag att godkänna taxestrukturen.

Bedömning
Bakgrund
Ny taxestruktur är framtagen och presenterades för styrelsen november 2017.

Nya debiteringsmodeller för avtalskunder beslutades i KF 2018-06-18 (§ 141 Dnr 
2017/201-361 KS).

Styrelsen beslutade 2017-10-04 att införa ny taxestruktur VA och i kommunfullmäti-
ge beslutade debiteringsmodeller för avtalskunder VA 2020-01-01.

Nuläge
En ny taxestruktur är framtagen baserad på Svenskt Vattens Basförslag. En juri-
diskt prövad struktur med utgångspunkt i Lagen om Allmänna Vattentjänsters krav 
om rättvis och skälig kostnadsfördelning och baserad på Svenskt Vattens samlade 
erfarenhet. 

Den nya taxestrukturen kommer att införas från och med 2020-01-01 enligt tidigare 
beslut i Borgholm Energi AB. 
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Övergripande justeringar i den nya taxestrukturen är:
- Avgiften för mätarstorlek utgår.

o Avgift för både mätarstorlek och lägenhetsekvivalent i dagens struktur inne-
bär dubbel nyttoavgift.

- Begreppet Lägenhet/Lägenhetsekvivalent (LE) justeras.
o Tydligare och mer lättförståeligt med Bostadsenhet/Bostadsekvivalent (BE) 

 i nya strukturen.
- Grundavgift inklusive en lägenhetsekvivalent justeras

o Tydligare med Grundavgift + Bostadsekvivalenter i den nya strukturen.
- Debiteringsmodellerna för Campingfastighet justeras i enlighet med KF:s beslut 

gällande debiteringsmodeller för avtalskunder.
o Det skapar en enhetlig debitering för campingfastigheter inom och utom 

verksamhetsområde.

Taxenivåer beslutas i samband med budget för VA.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 134 Dnr 2019/116 003 KS

Nytt revisionsreglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nytt reglemente för revisionen.
att upphäva tidigare reglemente för revisionen antaget av fullmäktige 2018-10-15 

§ 196.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter om 
revisionen genom att anta ett revisionsreglemente. Reglementet kompletterar lag-
stiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, samman-
komster, förvaltning med mera.

Revisorerna har i samråd med kommunfullmäktiges presidium tagit fram ett nytt reg-
lemente. Reglementet är uppdaterat då
- kommunen från och med år 2019 har utökat antalet revisorer från fem till sex. 
- revisorerna inte utser några ersättare i de kommunala bolagen.
- ordet alla i § 3 stryks.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-04-30 från revisorerna.
Reviderat reglemente.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 91 med förslag att anta nytt reglemente.

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

Skickas till
Revisionen

______________
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§ 135 Dnr 2019/129 043 KS

Begäran om tilläggsanslag för år 2019, revisionen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja revisorerna ett tilläggsanslag för 2019 på 164 000 kronor, motsvaran-

de det belopp som bokförts felaktigt under föregående år, inom ramen för re-
sultatet 2019.

Ärendebeskrivning
Revisionen begär i skrivelse 2019-05-29 tilläggsanslag på 164 000 kronor. Belop-
pet motsvarar belopp som bokförts felaktigt under föregående år. 

Kommunens revisorer har konstaterat att det vid den centrala hanteringen av revi-
sionens medel för 2018 skett tekniska misstag som inneburit att 164 000 kronor 
bokförts som positivt resultat i bokslutet för 2018. För delar av summan skulle ha 
skett en periodisering, för resterande del en ombokning till 2019 för att täcka upp-
lupna ännu inte fakturerade fjolårskostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-05-29.

Bedömning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att revisorerna beviljas tilläggsanslag inom 
ramen för resultatet.

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga framgår att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets 
förslag att bevilja revisorerna begärt tilläggsanslag.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Revisionen

______________
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§ 136 Dnr 2018/50 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - utveckla gång- och cykelvägar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad då motionens intentioner ska beaktas i arbetet med 

cykelstrategin för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2018-01-18 
- att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel till framtida investeringar i gång- 

och cykelvägar i samband med Borgholm Energi AB:s utbyggnad av VA-nätet.

I motionen framförs att Borgholms kommun borde undersöka möjligheten att ut-
veckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet för att effek-
tivisera investeringarna i samband med dessa arbeten. 

Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 41 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion – Marcel van Luijn (M) 
Tjänsteskrivelse 2019-04-09 med förslag att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 128.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 97.

Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-11 (2018/187) att uppdra till kommun-sty-
relsen att genom tillväxtenheten under 2019 ta fram en cykelstrategi för Borg-
holms kommun. 

I den regionala cykelstrategin för Kalmar län lyfts möjligheterna till en mer kost-
nadseffektiv utbyggnad av cykelvägar i de fall kommunerna bygger ut VA-nät, 
fjärrvärme eller bredband. Tillväxtenheten kommer i arbetet med cykelstrategin 
att undersöka möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med ut-
byggnad av VA-nätet. Ambitionen är att cykelstrategin ska utgöra ett underlag för 
prioriteringar av framtida utbyggnad av cykelinfrastrukturen. 

Avsättning av medel till investeringar i gång- och cykelvägar bör således invänta 
cykelstrategins slutsatser och ställningstaganden för att möjliggöra strategins ge-
nomförande.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till 
motionen.
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Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
anse motionen besvarad.

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

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad.

Omröstning begärs
följande omröstningsproposition godkänns Den som anser motionen besvarad rös-
tar ja. Den som bifaller motionen röstar nej. 

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 15 nej-röster (BILAGA 6)

Därmed anses motionen besvarad

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 7)

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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§ 137 Dnr 2019/69 041 KS

Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att skattesatsen 2020 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.

att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2020.

att anta Årsplan med budget 2020 samt plan för år 2021-2023.

att anta föreslagen investeringsram för år 2020 och föreslagna projekt samt in-
vesteringsplan för 2021-2023.

att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-
projekten.

att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 
och investeringsmedel från 2019 till år 2020.

att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta lån, det vill säga låna 
upp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr under 
år 2020.

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar.

att borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2020.

att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.

att överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till bud-
get för år 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetberedningens förslag till 
Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023.

Av dokumentet framgår budgetramar enligt nedan och att budgeten omfattar ett re-
sultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Vidare framgår styrmodell, kommu-
nens räkenskaper, investeringsbudget och förändringar av samt tillkommande 
taxor och avgifter för år 2020.
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 Budget 2019 Teknisk 
ram 2020

Priorite-
ringar

Budget 
2020

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Kommunfullmäktige 828 853 0 853 871 888 906

Revision 732 732 0 732 748 762 777

Överförmyndare 960 960 500 1 460 1 481 1 500 1 519

Valnämnd 350 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen 156 472 156 725 7 400 164 125 165 460 169 383 170 723

Miljö- och byggnads-
nämnd 532 548 50 598 610 621 632

Utbildningsnämnd 184 404 165 066 18 345 183 411 180 614 180 222 180 305

Socialnämnd 305 292 309 000 986 309 986 324 289 339 310 355 803

649 570 633 884 27 281 661 165 674 072 692 686 710 106

Beslutsunderlag
Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 131.

Dagens sammanträde

Yrkanden
Förslaget i sin helhet
Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Driftbudget
Carl Malgerud (M) yrkar
- att budget 2020 justeras för prognostiserat underskott 2019 jämfört med budget 

är för utbildningsnämnden 3 mkr. Om inte omedelbara besparingskrav initieras 
måste ramen för 2020 justeras så att budgeten blir ett verkligt styrmedel. Kom-
munstyrelsen har uppsiktsplikt och en medvetet underfinansierad budget gör 
denna uppsiktsplikt otydlig.

- att budget 2020 justeras för prognostiserat underskott 2019 jämfört med budget 
är för socialnämnden cirka 5 mkr. Om inte omedelbara besparingskrav initieras 
måste ramen för 2020 justeras så att budgeten blir ett verkligt styrmedel. Kom-
munstyrelsen har uppsiktsplikt och en medvetet underfinansierad budget gör 
denna uppsiktsplikt otydlig.

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att nedanstående att-sats utgår 
”att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr under år 
2020.”

Carl Malgerud (M) ställer sig bakom Johanssons yrkande.

Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) yrkar att det ekonomiska målet ”alla in-
vesteringar ska i grunden självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora 
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och långsiktiga investeringar” ska ersättas med det gällande målet ”Kommunens alla 
investeringar ska självfinansieras och vi ska amortera på våra lån”.

Investeringsbudget
Marcel van Luijn (M) yrkar att medel ska avsättas till framtida investeringar i G/C-
vägar i samband med BEAB:s utbyggnad av va-nätet.

Marcel van Luijn (M) yrkar att raden ”SKL-Hus” tas bort från investeringsbudgeten.

Ordföranden redogör att yrkanden gällande driftbudgeten kommer att ställas under 
proposition först, följt av investeringsbudget samt därefter övriga att-satser. 

Proposition - driftbudget

Proposition – utökning utbilningsnämndens och socialnämndens budgetram
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

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

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 13 nej-röster, 2 ledamöter avstår från att 
rösta (BILAGA 8)

Därmed avslås yrkandet

Proposition – ändring finansiellt mål
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens för-
slag röstar ja. Den som stöder Malgeruds förslag röstar nej. 

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 12 nej-röster, 3 ledamöter avstår från att 
rösta (BILAGA 9)

Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag. 

Proposition - investeringsbudget

Proposition – ta bort att-sats
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens för-
slag röstar ja. Den som stöder Johanssons förslag röstar nej. 

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 12 nej-röster, 3 ledamöter avstår från att 
rösta (BILAGA 10)

Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag

Proposition – medel till G/C-vägar
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag

Proposition – ta bort posten ”SKL-hus”
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens för-
slag röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej. 

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 12 nej-röster, 3 ledamöter avstår från att 
rösta (BILAGA 11)

Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag

Ordföranden meddelar vidare att presidiet enligt kommunallagen 11 kapitlet 8 § ska 
ta fram förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorerna har äskat 732 tkr 
vilket presidiet ställer sig bakom, då kommunrevisionen från och med år 2019 har 
utökats med ytterligare en revisor.

Proposition – revisionens budget
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder föresla-
gen budget till revisionen.

Därmed beviljas revisionen 732 tkr i budget för år 2019.

Ordföranden konstaterar att inga yrkanden lämnats avseende övriga att-satser.

Proposition – övriga att-satser
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
övriga att-satser. 
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Reservation – driftbudget
Moderata fullmäktigegruppen (BILAGA 12)

Reservation – finansiella målet
Moderata fullmäktigegruppen (BILAGA 13)
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 14)

Reservation – att-sats
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 15)
Moderata fullmäktigegruppen (BILAGA 16)

Reservation – posten ”SKL-Hus”
Moderata fullmäktigegruppen (BILAGA 17)
Annette Hemlin (FÖL) (BILAGA 18)

Reservation – budgetbeslutet i sin helhet
Ölandspartiet (BILAGA 19)

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 138 Dnr 2018/190 105 KS

Vänortsförfrågan Cupra Marittima

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till att bli vänort med Cupra Marittima.

att uppdra till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande att teckna 
vänortsavtal.

Ärendebeskrivning
En vänortsförfrågan har inkommit från Cupra Marittima på Italiens östkust. Repre-
sentanter för Cupra Marittima var på besök i Borgholm i augusti månad 2018 och 
träffade vid det tillfället delar av kommunledningen. Bakgrunden till besöket var att 
de ville knyta till sig en svensk kommun för närmare samarbete då en känd svensk 
konstnär, konstkritiker och professor Torsten Bergmark levde där och staden ville 
involvera och medvetandegöra befolkningen om Europasamarbetet. Härefter har 
Cupra Marittima beslutat göra en officiell förfrågan om att bli vänort med Borgholms 
kommun. 

Cupra Marittima och Borgholms kommun har många likheter som turistkommuner 
med rikt kulturarv och står inför liknande utmaningar. Här kan nämnas miljöarbete 
med bland annat havsvattennivåer/vattenförsörjning, besöksnäring och kulturliv. 

Vid positiv respons så ämnar företrädare för Cupra Marittima komma till Borgholm 
under augusti månad 2019 för att diskutera formerna för vänortsutbyte och teckna 
avtal.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-06-18 från Cupra Marittima
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 257.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 100.
Förfrågan om vänortsutbyte 2019-05-19.
Tjänsteskrivelse 2019-05-21 med förslag att ingå vänortsutbyte.

Bedömning
Efter andra världskriget etablerades ett nordiskt vänortssamarbete. Syftet var att er-
bjuda möjligheter för nordiska städer/kommuner att övervinna motsättningar och 
skapa förståelse mellan länder och invånare. Idag är syftet med vänortssamarbete 
istället främst kunskaps- och erfarenhetsutbyte och möjligheter att konkret samarbe-
ta kring gemensamma utmaningar. En officiell relation mellan två kommuner kan 
även kallas för ett kommunalt partnerskap. Konkreta samarbetsprojekt med vänorter 
och inom kommunala partnerskap kan ibland beviljas ekonomiskt stöd från EU, Sida 
och andra finansiärer. 

I dagsläget har kommunen ett aktivt vänortsutbyte med Korsnäs och Rockford, däre-
mot finns det inget utbyte med vänorterna Leba och Zelenogradsk.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) och Erik Arvidsson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till förslaget.

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

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller försla-
get.

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

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 7 nej-röster, 6 ledamöter avstår från att 
rösta (BILAGA 20)

Därmed bifalls förslaget

Reservation
Ölandspartiet (BILAGA  21)

Skickas till
Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

______________
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§ 139 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens ord-
förande gällande kommunstyrelsens tillsyn över skolskjutsverksamhe-
ten

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2019-05-20 rätt att ställa följande interpellation till kommun-
styrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”Hur har kommunstyrelsens tillsyn över skolskjutsverksamheten bedrivits?

När ska grundskoleeleverna i Sättra med omnejd få fullgod skolskjutsverksamhet?

Vilka åtgärder har KS eller KSAU vidtagit gentemot utbildningsnämnden?”

Beslutsunderlag
Interpellationen.
Interpellationssvar.

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

”1.Vid alla avstämningsmöte med UNAu lyfter vi aktuella frågor av vikt för utbild-
ningsnämnden. Skolskjutsverksamhet har diskuterats flertal gånger i syfte för att 
göra förbättringar. Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i upp-
drag att se över riktlinjer för skolskjutsverksamhet med fokus på avstånd och 
upptagningsområde. 

2. Vad jag kan förstå så har grundskoleeleverna i Sättra med omnejd möjlighet att 
åka via Rälla till skolor i Borgholm. 

3. Utredningen avseende riktlinjer för skolskjutsverksamhet är resultat av en dialog 
som KSAu haft med UNAu.”

______________
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§ 140 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Marcel van Luijn M) till och svar från kommmunstyrel-
sens ordförande gällande arrendeavtal

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ger 2019-05-20 rätt att ställa följande interpellation till kommun-
styrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”I Barometern 2019-05-03 kunde vi läsa att nya arrendeavtal är på gång mellan 
kommunen och två entreprenörer.

Redan några dagar innan artikeln frågade jag kommunalrådet vid kommunstyrel-
sens sammanträde vad denna nya satsning på paddeltennis kommer att ge kommu-
nen i nya intäkter och då visade det sig att denna nyetablering istället kommer att 
kosta kommuninvånare pengar. Argumentet från kommunalrådet är att ”denna verk-
samhet lyfter Borgholm”.

Ur tidningsartikeln framgår att förlusten för Borgholms kommun är mycket större än 
endast ett lågt arrende för paddeltennisbanorna.

Kommunen kommer att kompensera Kapelludden Camping med ett 25-årig arrende-
avtal för ställplatser i Yttre hamnen för 100 000 kr per år. Dessutom bekostar kom-
munen eldragning till ställplatserna. Ställplatserna ger kommunen i dagsläget en 
nettointäkt på 220 000 kr per år (400 tkr intäkt och 180 tkr driftkostnad). Kommunin-
vånarna förlorar alltså minst 120 tkr per år över en 25-års period med denna deal: 
minst 3 miljoner.

Jag vill gärna ha svar på följande frågor:

1. Tycker du att det är rimligt att arrendera ut kommunens mark på bästa möjliga 
plats med havsutsikt och nära Borgholms centrum för 30 000 kr per år?

2. Tycker du att det är bra näringslivspolitik att subventionera en enskild entreprenör 
med paddeltennisbanor i Borgholm, när vi samtidigt har banor i Ekerum och på 
Klinta Camping, med ev ytterligare banor på gång i Halltorp?

3. Varför kompenserar Borgholms kommun Kapelludden Camping med ett avtal 
som kostar kommuninvånerna minst 3 mkr för en investering campingen har gjort 
om 800 000 kr?

4. Vad kostar det för kommunen att dra el till ställplatserna i Yttre hamnen?

5. Tycker du att det är bra för Yttre hamnens långsiktiga utveckling att låsa fast ställ-
platserna i 25 år hos en extern aktör, när vi samtidigt jobbar med planer för bo-
stadsbyggande i området?”
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 140

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Interpellationen.
Interpellationssvar.

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

”1.Det är samma nivå på arrendet som BEAB hade mot Kapelludden AB (det hand-
lar om ca 7:-/kvm och år vilket inte är orimligt lågt, i förhandlingen framgick tydligt 
att exploatörens kalkyl avseende driftskostnad var pressad).

2. Det handlar inte om någon subvention. Ärendet är affärsmässigt bedömt utifrån 
satsningens värde för Borgholm.

3. Kompensationen för Kapelludden AB är ett resultat i en förhandling för att möjlig-
göra andra värden för kommunen (800 tkr var kostnaden för den investering som 
var nerlagd i kvarteret Osten, det tillkommer kostnader för rivning och flytt).

4. Kommunens del i elanslutning till området kostar ca 15 tkr.

5. Avtalet ska ses som en del i Kapelluddens AB:s samtliga arrenden med kommu-
nen. Kommunen kliver ur ”Ställplatsmarknaden” i Borgholm stad. I framtiden kan 
vi inte se alternativ användning av marken med tanke på reningsverkets läge.”

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 141

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr 2018/289 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om införandet av begränsat tiggeriförbud

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-12-19 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg i 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms 

kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att 
Passiv penninginsamling (tiggeri) är förbjuden utanför banker och butiker längs 
Storgatan i Borgholm, vid torget Löttorp samt utanför samtliga ICA-butiker och 
systembolagsbutiker i Borgholms kommun.

- samt att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt er-
forderlig preciserande text och kartmarkeringar.

Beslutsunderlag
Motion 2018-12-19.
Lokala ordningsföreskrifter antagna 2015-05-18.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 utan förslag på beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 116 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 98 med förslag på avslag.

Bedömning
Av § 10 i antagna lokala ordningsföreskrifterna framgår att 
”Polisens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insam-
lingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställ-
ning.

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisation 
med mera. När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd.”

Av ordningsföreskrifterna framgår att 
- de gäller offentlig/allmän plats.
- det krävs polistillstånd för insamling av pengar.
- brott mot föreskrifterna lyder under Ordningslagen finns bestämmelser om före-

läggande och förverkande. 
- det är polisen som ser till att de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Kommunen har rätt att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter. Innan anta-
gande av revideringen ska länsstyrelsen lämna sina synpunkter på revideringarna. 

Det bör noteras att ICA-affärerna i Borgholms kommun ligger på privata fastigheter 
och omfattas inte av lokala ordningsföreskrifter.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 141

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Frågan om att begränsa tiggeriförbudet (passiv penninginsamling), måste anses 
vara en politisk fråga, så ärendet överlämnas för ställningstagande utan förslag på 
beslut.

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

Skickas till
Förslagsställaren

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2018/260 041 KS

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för år 2018; Kal-
marsunds gymnasieförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund.
att bevilja ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse och de för-

troendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2018. 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund överlämnar 2019-03-28 § 23 efter god-
kännande årsredovisningen till medlemskommunerna.

Av beslutet framgår att det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har 
försämrats kraftigt under 2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresul-
tat om 20,6 mkr. Ett negativt resultat har endast varit aktuellt ett år innan i förbun-
dets historia, år 2013 då resultatet var minus 0,5 mkr. Vid delårsbokslutet prognosti-
serades årets resultat till ett underskott om 24,1 mkr, vilket alltså ändå innebär en 
viss återhämtning under hösten.

Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott om 14 mkr. Skolenheternas 
underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg 
elevpeng och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.

Det ekonomiska läget för år 2018 påverkas även av extra bidrag som delats ut till 
enskilda huvudmän avseende åren 2010-2014. Kommuner/kommunalförbund är, 
enligt kammarrättsdomar, ålagda att göra detta när den egna gymnasieverksamhe-
ten med givna medel gått med underskott. Enligt RKR (Rådet för kommunal redovis-
ning) ska inträffade händelser under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår som 
finns oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar. Detta innebär 
att även beräkningarna för åren 2015-2018 har tagits upp i bokslutet.

Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans. För-
bundet arbetar nu intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler 
och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Återhämtningen 
som ändå har skett mellan prognosen vid delåret och årets resultat kan härledas till 
dessa.

Måluppfyllelsen för gymnasieförbundet olika mål inom de prioriterade områdena 
uppgår till 74 %.

Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-03-28 § 23.
Årsredovisning. 
Revisionsberättelse 2019-04-05.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 100 med förslag att godkänna årsredovisningen.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-17 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Vid fråga konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning-
en och beviljar ansvarsfrihet 2018.  

Skickas till
Kalmarsunds gymnasieförbund

______________
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BILAGA 1 KF 2019-06-17 
 
 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 18:08:37. 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Tjänstgörande ersättare Närv. N

e

j 

A

v

s

t 

F

r

å

n

v

. 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare                                      X
  Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare    X
  Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -          §§ 124-140                                  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)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -          §§ 124-140                                   X        

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn §§ 127-142 (M)        -          Jörgen Jannerstrand §§ 124-126                                    X        

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 33 0 0 2 

 



BILAGA 2 KF 2019-06-17 § 125



BILAGA 3 KF 2019-06-17 § 131 
 
 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 18:58:10. 
5. Medborgarförslag (Stéphanie Mayes) - skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm 
Ja - KS förslag   Nej - Lublins förslag  

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare    X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare                              X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                   X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                   X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 31 2 0 2 

 



BILAGA 4 KF 2019-06-17 § 131



BILAGA 5 KF 2019-06-17 § 132



BILAGA 6 KF 2019-06-17 § 136 
 
 

Omröstningslista nr. 3 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 19:21:26. 
9a. Motion Marcel utveckla gång och cykelvägar 
Ja – anses besvarad   Nej – bifall motionen 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                    X      

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare                                           X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare                              X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                    X      

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                    X      

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                    X      

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 18 15 0 2 

 



BILAGA 7 KF 2019-06-17 § 136



BILAGA 8 KF 2019-06-17 § 137 
 
 

Omröstningslista nr. 4 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 20:49:09. 
10. Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023 
Ja – avslå yrkandet Nej – bifall Malgeruds yrkande om utökad budgetram UN och SN  

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                    X      

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare    X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare    X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                    X      

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                     X    

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                    X      

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                    X      

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 18 13 2 2 

 



BILAGA 9 KF 2019-06-17 § 137 
 
 

Omröstningslista nr. 5 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 20:52:15. 
10. Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023  
Ja - KS förslag Nej – Malgeruds förslag att ändra finansiellt mål 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                    X      

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare    X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare    X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                    X      

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                     X    

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                     X    

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                    X      

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 18 12 3 2 

 



BILAGA 10 KF 2019-06-17 § 137 
 
 

Omröstningslista nr. 6 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 20:54:07. 
10. Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023 
Ja – KS förslag  Nej – bifall Johanssons förslag att ta bort att-sats 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                    X      

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare    X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare    X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                    X      

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                     X    

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                     X    

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                    X      

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 18 12 3 2 
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Omröstningslista nr. 7 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 20:56:26. 
10. Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023 
Ja – KS förslag  Nej – bifall van Luijns förslag att ta bort posten SKL-hus 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                    X      

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare                                            X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare    X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                    X      

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                     X    

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                     X    

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                    X      

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 18 12 3 2 
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Borgholm 190617 Kommunfullmäktige 
 
Reservation ram socialnämnden och utbildningsnämnden 
 
Vi yrkar att budget 2020 justeras för: 
 

1. Prognostiserat underskott 2019 jämfört med budget är för 
utbildningsnämnden är 3 mkr. Om inte omedelbara besparingskrav 
initieras måste ramen för 2020 justeras så att budgeten blir ett verkligt 
styrmedel. KS har uppsiktsplikt och en medvetet underfinansierad budget 
gör denna uppsiktsplikt otydlig. 
 

2. Prognostiserat underskott 2019 jämfört med budget är för 
socialnämnden ca 5mkr.  Om inte omedelbara besparingskrav initieras 
måste ramen för 2020 justeras så att budgeten blir ett verkligt styrmedel. 
KS har uppsiktsplikt och en medvetet underfinansierad budget gör denna 
uppsiktsplikt otydlig. 

 
 
Denna reservation grundar sig på att dessa underskott ej är värderade i 
budgeten och utan antaganden om fortsatt utveckling. Styrmodellen för 
kommunen gör att bedömningar framåt av resultatutvecklingen ska ske. 

   
 

Borgholm 190617 

 

Moderaterna 

 

Carl Malgerud 

Marcel van Luijn 

Lenamarie Wikström 

Anna Victor Hiort 

Anders Nyholm 

Charlotte Håkansson van Luijn 
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Borgholm 190617 Kommunfullmäktige 
 
Reservation av ändring finansiellt mål 

 

Vi yrkar att det ekonomiska målet i budgetdokument sid 18: 

 

Alla investeringar ska i grunden själv-finansieras, dock kan kommunen lånefinansiera 

stora och långsiktiga investeringar 

 

Ska ersättas med det gällande målet 

 

Kommunens alla investeringar ska själv-finansieras och vi ska amortera på våra lån 

 

Detta då vi anser att det pågående investeringsprogrammet samtidigt ska ses över och 

att man avyttra lämpliga icke verksamhetsnära tillgångar i kommunen och Borgholm 

Energi.  

Vi menar att detta mer än nog finansierar gällande investeringsprogram.  

Detta gör att kommunens ränterisk och risk för framtida skattehöjningar kan minskas. 

Självfinansiering av investeringar är en viktig del i att säkerställa ordning och reda i 

ekonomin för vilket vi Moderater värnar om. 

 

Borgholm 190617 

 

Moderaterna 

 

Carl Malgerud 

Marcel van Luijn  

Lenamarie Wikström 

Anna Victor Hiort 

Anders Nyholm 

Charlotte Håkansson van Luijn  

 



 
 
 
Reservation kommunfullmäktigen 2019-06-17 
Ärende 10 - Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023. Ändring finansiella mål. 
 

Med hänsyn tagen till den förväntande försvagade konjukturen, yrkanden av tilläggsbudgeteringar 
inom vår basverksamhet samt redan planerade stora investeringar anser vi att Borgholms kommun 
ska ha en strävan att även i fortsättningen finansiera våra investeringar med egna medel. 
 
Borgholms kommun har legat i det sämre spannet då det gäller hög skuldsättning men har nu klättrat 
upp till “den bättre” halvan. Det känns bra. Men då yrkar majoriteten på att vi ska ta bort vårt 
finansiella mål om att investeringar ska självfinansieras. Det tycker vi inte är ansvarsfullt och 
reserverar oss därmed mot ändringen i budgetdokumentet till förmån för vårt eget yrkande. Dvs att 
investeringar även fortsättningsvis ska självfinansieras. 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Tomas Lind 
Annette Hemlin 
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Reservation kommunfullmäktigen 2019-06-17 
Ärende 10 - Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023.  
Att-sats: att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr 
 

Med samma motivering som i vår andra reservation vid dagens sammanträde reserverar vi oss även 
mot detta beslut till förmån för vårt eget yrkande; att stryka att-satsen “att godkänna upplåning 
avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.” 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Tomas Lind 
Annette Hemlin 
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Borgholm 190617 Kommunfullmäktige 
 
Yrkande ändring att-sats i budgeten för 2020 
 
Vi yrkar att att-satsen i budget dokumentet: 
 
a t t godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr tas bort 

 

Moderaterna har självfinansiering som en viktig del i att ha ordning och reda i 

ekonomin. Detta då vi anser att investeringar ska själv-finansieras och i det fall något 

nytt lån ska  tas upp, så ska orsak och projekt för detta klargöras och beslutas av KF. 

Vi anser att vi inte ska skjuta över skulder på nästa generation och inte öka den 

finansiella risken i kommunen.  

 

Borgholm 190617 

 

Moderaterna 

 

Carl Malgerud 

Marcel van Luijn 

Lenamarie Wikström 

Anna Victor Hiort 

Anders Nyholm 

Charlotte Håkansson van Luijn 
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA 
Ärende 10, Budget 2020 

 

 

Investeringsbudgeten innehåller sedan ett tidigare beslut i kommunstyrelsen en 

rad som hänvisar till ”SKL hus”. Vi Moderater antog därför att ”SKL hus” i årets 

investeringsbudget avser det beslutade men icke genomförde projektet att 

bygga ett SKL-hus i Löttorp. 

 

Eftersom det visade sig i debatten att denna post hänvisar till ytterligare ett 

SKL-hus i Rälla som ska byggas med kommunala medel vill Moderaterna att 

denna post strycks från investeringsbudgeten. Det finns inget beslutsunderlag till 

att bygga ett tredje SKL-hus och inget sådant beslut är taget i kommunstyrelsen 

eller dess arbetsutskott. 

 

Vi Moderater tycker det här är ett ovärdigt sätt att smyga in en investering på ca 

15-18 miljoner kronor, utan debatt, diskussion eller beslutsunderlag. 

 

Dessutom tycker vi att Borgholms kommun bör undersöka möjligheter för 

privata entreprenörer att bygga hyreslägenheter istället, vilket då inte skulle 

belasta kommunens redan ansträngda investeringsbudget. 

 

Därför reserverar vi oss mot detta beslut. 

 

Moderaterna i Borghoms kommun 

 

Marcel van Luijn 

Carl Malgerud 

Anna Victor Hiort 

Lenamarie Wikström 

Anders Nyholm 

Charlotte Håkansson van Luijn 



 
 
 
Reservation kommunfullmäktigen 2019-06-17 
Ärende 10 - Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023.  
Investeringsbudget 2020,  SKL-hus  
 

Efter fråga från Marcel van Luijn (M) får vi bekräftat att denna post handlar om nya, icke beslutade 
SKL-hus i Rälla. Att avsätta medel i budgeten till SKL-hus utan att beslut om att dessa skall byggas 
anser vi är fel väg att gå. Om efterfrågan på bostäder i Rälla är så stor som kommunalrådet uttrycker 
borde det finnas möjlighet för privata aktörer att etablera sig på marknaden. Dessutom bör vi fokusera 
på att få igång den redan beslutade byggnadsproduktionen i Löttorp samt få se en utvärdering av den 
totala kostnaderna för de SKL-hus som redan har byggts innan vi beslutar om fler. 
 
Därför reserverar vi oss mot beslutet att INTE stryka SKL-hus från investeringsbudgeten 2020 till 
förmån mot Marcel van Luijns (M) yrkande på ATT stryka posten. 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Tomas Lind 
Annette Hemlin 
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Omröstningslista nr. 8 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 klockan 21:11:49. 
11. Vänortsförfrågan Cupra Marittima 
Ja – bifall  Nej – avslag 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                     X    

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Ingen ersättare    X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -          Ingen ersättare                              X  

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                     X    

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -          Axel Andersson                           X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Marie-Helen Ståhl                        X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X      

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                    X      

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                     X    

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Emma Jensen                              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)        -          Mattias Krusell                          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: 20 7 6 2 
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