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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2020-02-10

Paragrafer
25-46

 Plats och tid Tingssalen i Stadshuset  18:00 – 21:30
 Beslutande ledamöter Enligt bifogad närvarolista (BILAGA 1)

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Jonatan Wassberg, sekreterare
Leon Hansson, samhällsplanerare § 29

 Justerare Marie-Helen Ståhl och Anders Nyholm med Mattias Krusell som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-02-19 klockan 15:00

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

Jonatan Wassberg

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

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Marie-Helen Ståhl Anders Nyholm

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-19 Datum då anslaget tas ned 2020-03-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 25 Godkännande av kungörelse 3

§ 26 Godkännande av dagordning 4

§ 27 Allmänhetens frågestund 5

§ 28 Information revisorerna 6

§ 29 Information från samhällsplaneraren; Översiktsplan för Borgholms 
kommun

2019/117 212 7

§ 30 Lägesrapportering av motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren 
KD) - skapa företagsbyar i Borgholms kommun 

2018/293 109 8

§ 31 Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att lägga 
protokollsanteckningar

2019/242 109 9 - 10

§ 32 Motion  (Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i Borgholm för 
unga och gamla 

2019/199 109 11 - 12

§ 33 Motion (Per Lublin ÖP)- översyn av regelverket för den kommunala 
biståndsbedömningen 

2019/195 109 13 - 15

§ 34 Motion (Per Lublin ÖP) -  omarbetning av taxor för markhyra i 
kommunens hamnar

2018/194 109 16 - 18

§ 35 Motion (Per Lublin ÖP) - verka för flytt av turistbyrånverksamheten 
till busstationen

2018/195 109 19 - 21

§ 36 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler 2019/170 109 22 - 24

§ 37 Interpellation (Marwin Johansson KD) till och svar från 
kommunstyrelsens ordförande gällande Borgholms kommuns arbete 
med att implementera barnkonventionen

2020/7 101 25

§ 38 Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande angående placering av offentliga toaletter i Inre hamnen

2020/7 101 26

§ 39 Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
13: Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord

2016/243 080 27 - 28

§ 40 Borgensförbindelse, återlämning av outnyttjad borgen Borgholm 
Energi AB

2020/22 045 29

§ 41 Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB 2020/24 003 30 - 31

§ 42 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020/25 003 32

§ 43 Återförande av den skattefinansierade verksamheten; Övertagande 
av anläggningstillgångar 

2018/58 001 33 - 34

§ 44 Strategi för badplatser och offentliga toaletter 2015/255 822 35 - 36

§ 45 Fyllnadsval; ersättare socialnämnden för socialdemokraterna 2018/218 116 37

§ 46 Fastighetsförsäljning av kommunala tomter Byxelkrok 1:15 och 
Byxelkrok 1:14

2019/224 253 38 - 39
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande ären-
den.

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) redogör för att punkten Anmälan; Medborgar-
förslag (Anders Beronius) Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus 
med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun utgår från dagordningen 
för att tas upp på ett framtida sammanträde. Presidiets beslut att göra så har gjort 
med Anders Beronius medgivande. 

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Allmänhetens frågestund

Dagens sammanträde
Ärendet utgår då inga frågor ställts.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Information revisorerna

Dagens sammanträde
Ärendet utgår eftersom revisorerna inte har något att informera om. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2019/117 212 KS

Information från samhällsplaneraren; Översiktsplan för Borgholms 
kommun

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Samhällsplaneraren informerar om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
kommunen. Av informationen framkommer processen att ta fram en översiktsplan, 
att en dialogturné ska genomföras under april för att få synpunkter av allmänheten 
och tidsplanen för arbetet. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2018/293 109 KS

Lägesrapportering av motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) 
- skapa företagsbyar i Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga lägesrapporteringen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Anmälan av motion från Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) togs emot 
av kommunfullmäktige 2019-01-21. Kristdemokraterna i Borgholm föreslår i motion 
2018-12-27 
- att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också 

skyndsamt utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som 
ett aktivt stöd för lokalt företagande.

- att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall kommu-
nen snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan etableras på en 

lämplig plats i det område företagarna önskar.

Till kommunfullmäktige 2020-02-10 har förvaltningen lämnat en kort rapportering av 
beredningens gång av motionen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-31.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2019/242 109 KS

Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att lägga proto-
kollsanteckningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) föreslår i motion inkommen 2019-12-09 att Borgholms 
kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte tjänstgör under 
nämndsmötet har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 232 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

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

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 232 ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD) 
- ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar.
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 14 Motion (Marwin Johansson KD) 
- ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marwin Johansson (KD), Per Lublin (ÖP) Annette Hemlin (FÖL), Anne Oskarsson 
(SD), Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen; och Marwin Johanssons med fleras förslag att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Marwin Johanssons med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige stödjer Marwin Johanssons med fleras för-
slag. Därmed är motionen bifallen   

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2019/199 109 KS

Motion  (Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i Borgholm för unga 
och gamla

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till att det redan pågår ”träff-

punktsverksamheter” som kan utvecklas i enlighet med motionen. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-09-
27:

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utse en lämplig lo-
kal vid eller i närheten av torget i Borgholm där någon slags samlingspunkt för så-
väl gamla som unga skulle kunna ordnas. 

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 178 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - sam-
lingslokal vid Torget i Borgholm för unga och gamla.
Tjänsteskrivelse, 2019-11-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 15 Motion (Per Lublin ÖP) - sam-
lingslokal vid Torget i Borgholm för unga och gamla.

Bedömning
Ur ett folkhälsoperspektiv är det positivt att erbjuda mötesplatser där äldre och yng-
re kan mötas. De äldre kan berätta om sin uppväxt för de yngre och de yngre kan 
berätta om hur deras livssituation ser ut, en ömsesidigt gynnsam situation. Ett förs-
ta steg skulle kunna vara att utveckla de seniorcaféer eller andra ”träffpunktsverk-
samheter” som anordnas av de lokala pensionärsorganisationerna PRO Borgholm 
och Köpingsvik samt SPF Blåelden där samtliga pensionärer välkomnas. Här har 
kommunen redan ett upparbetat samarbete och stödjer verksamheterna med årligt 
bidrag för att täcka föreningarnas hyreskostnader i externa lokaler. På detta sätt 
nyttjar kommunen redan upparbetade samarbeten än mer och konkurrerar inte 
med de initiativ som kommunen redan stödjer eller de privata näringsidkare som 
bedriver caféverksamheter eller dylikt. Folkhälsosamordnaren bör därför verka för 
en sådan utveckling med berörda pensionärsorganisationer och utbildningsförvalt-
ningen.

Konsekvensanalys
Jämställdhet/Barnperspektiv: (perspektiv som prövas av tillväxtenheten under 
sex månader för att sedan eventuellt spridas till övriga förvaltningar). 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om ungdomar tillfrågas om att möta seniorer bör fördelningen mellan flickor och 
pojkar som deltar vara lika annars kan ärendet påverka dem olika. Då når kommu-
nen även upp till artikel 12 i Barnkonventionen där alla barn har rätt att uttrycka sin 
mening. Detta genom att de elever som ev kommer att delta har samlat in frågor 
från sina respektive klasser. Av intresse kan även vara att utvärdera hur många 
kvinnor respektive män som deltar på seniorcaféerna. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad; och Per Lublins yrkande att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Lublins förslag och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag. Därmed anses motionen be-
svarad. 
Reservationer
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) reserverar sig mot beslutet. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2019/195 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP)- översyn av regelverket för den kommunala bi-
ståndsbedömningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-24:

att kommunfullmäktige beslutar att låta göra en total översyn av regel verket för den 
kommunala biståndsbedömningen i syfte att öka bestämmanderätten för den enskil-
de gällande sitt boende och sin vardag. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 177 motionen till socialnämnden för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 177.
Socialnämnden 2019-12-18 § 135 Motion (Per Lublin ÖP) - göra en total översyn 
över regelverket för den kommunala biståndsbedömningen.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 9 Motion (Per Lublin ÖP)- översyn av regelverket 
för den kommunala biståndsbedömningen.

Bedömning
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna 
att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och samtidigt se över be-
greppet särskilda boendeformer för äldre. Detta gäller omsorgstagare som inte be-
höver omsorg dygnet runt. 

En plats på särskilt boende i Borgholms kommun där omsorgstagarna med bety-
dande behov av omsorg och vård dygnet runt ska beslutas av nämnd.

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen. 

Charlotte Håkansson van Luijn (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Per Lublins förslag att bi-
falla motionen; och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer Per Lublins förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens avslagsförslag röstar ja. Den som stöder 
Lublins bifallsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 2). Därmed avslås 
motionen.

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

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2018/194 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) -  omarbetning av taxor för markhyra i kommu-
nens hamnar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad i och med ändrad taxa.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-08-16:

att kommunfullmäktige beslutar att taxorna till kommande år ska omarbetas så att 
samtliga kommunens hamnar ska bedömas likvärdiga ifråga om attraktivitet.

Kommunfullmäktige 2018-08-20 lämnar motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 166 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Kommunfullmäktige 2019-03-18 § 59 om taxor för hamnar 2019.
Tjänsteskrivelse, 2019-12-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 1 Motion (Per Lublin ÖP) - omar-
betning av taxor för markhyra i kommunens hamnar.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 10 Motion (Per Lublin ÖP) - omarbetning av taxor 
för markhyra i kommunens hamnar.

Bedömning
Borgholms kommun beslutade om en höjning av taxorna för markhyra i kommu-
nens hamnar, av vilka i praktiken de flesta fall är hyra av sjöbodar, inför säsongen 
2018. Att höja hyran bedömdes som skäligt, då hyrorna tidigare var låga vid en 
jämförelse med ett bedömt marknadsvärde. 

Hamnarna klassades i A- respektive B-läge med utgångspunkt i marknadsvärde för 
de olika områdena. Som A-läge klassades hamnarna i Borgholm, Byxelkrok, Sand-
vik och Kårehamn.

I den pågående översynen av kommunens hamnar, där även debitering ses över, 
föreslogs att Böda hamn, som har varit klassificerad som B-läge, istället klassifice-
rades som A-läge. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 59 att Böda hamn 
klassificeras som A-läge. 
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Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad; och Per Lublins yrkande att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Lublins förslag och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag. Därmed anses motionen be-
svarad. 
Reservationer
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2018/195 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - verka för flytt av turistbyrånverksamheten till 
busstationen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fortsatt bevaka alternativa placeringar för att säkra lämpliga lokaler för turist-

byråns verksamhet och undersöker synergieffekter med samlokalisering av 
annan verksamhet.

att motionen därmed kan anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-08-16:

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunens företrädare i turistorganisationen att 
verka för att turistbyråverksamheten vid inre hamnen flyttas till busstationen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-20 § 167 att lämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 167 lämnar motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 2 Motion (Per Lublin ÖP) - verka för 
flytt av turistbyrånverksamheten till busstationen.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 11 Motion (Per Lublin ÖP) - verka för flytt av turist-
byrånverksamheten till busstationen.

Bedömning
Per Lublin (ÖP) anger som skäl för sitt förslag att det vore det bra om turistbyrå-
verksamheten flyttades för att på så vis kunna ha busstationens väntsal öppen på 
ett väl fungerande sätt i Borgholm.

Förvaltningen delar Lublins synpunkter om att en öppen och välkomnade vänthall 
med service hade varit bra.

Före nuvarande lokalisering var turistbyrån placerad i stationsbyggnaden, men flyt-
tades av olika anledningar därifrån.  
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Turistbyråverksamheten är idag enbart öppen för allmänheten under säsong och 
några andra planer finns inte i dagsläget. Turistbyråverksamheten i många kommu-
ner lever i en föränderlig tid där allt mer går åt det digitala. Kommunens turistbyrå 
är än så länge placerad i lokalen Mittpunkten av olika verksamhetsfördelar såsom 
samordning med Skördefestens personal samt personal inom Ölands kommunal-
förbund. 

Nuvarande lokalisering kan framöver behöva prövas om marken behövs för andra 
ändamål och busstationen kan då vara ett alternativ, liksom andra centrala lägen i 
Borgholm. En idé som diskuterats är ett närmare samarbete med kommunens ser-
vicecenter eller annan aktör för att kunna förlänga tiden för service till besökare. 
Läget av en framtida placering av fysisk turistbyrå bör vara så nära där personer är 
som mest, det vill säga på en mer central plats.

Därför bör kommunstyrelsen fortsatt bevaka alternativa placeringar för att tillsäkra 
lämpliga lokaler för turistbyråns verksamhet och undersöker synergieffekter med 
samlokalisering av annan verksamhet.

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad; och Per Lublins yrkande att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Lublins förslag och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens avslagsförslag röstar ja. Den som stöder 
Lublins bifallsyrkande röstar nej. 
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 3). Därmed anses 
motionen besvarad. 
Reservationer
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan). 

______________

20



21



Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2019/170 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då delegationsordningarna justeras av respektive nämnd.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10:

att kommunfullmäktige beslutar låta göra en översyn av kommunens delegations-
regler, så att beslut som kan skapa allmän debatt och bli föremålför årskilliga syn-
punkter bland kommunmedborgarna aldrig får vara delegerade till tjänstemannanivå

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 151 att lämnade motionen till kommun-
styrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 151 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - över-
syn av delegationsregler.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 5 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn 
av delegationsregler.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 12 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delega-
tionsregler.

Bedömning
Som skäl för förslaget anger Lublin exemplet att upplåta torget till mat- och musik-
festivalen som ägde rum i somras och att torget därmed inte var fritt att tillträda för 
allmänheten utan att erlägga entréavgift. Beslut om att upplåta kommunens mark 
har kommunstyrelsen delegerat till tjänstemannanivå och dessa beslut delges kom-
munstyrelsen. 

Att fatta ett beslut på delegation har samma rättsliga innebörd som om styrelsen el-
ler nämnden fattar det. Anser kommunstyrelsen att delegationen inte sköts är det 
kommunstyrelsens uppgift att ändra delegationsrätten. Något sådant har inte 
väckts av kommunstyrelsen eller av någon av dess ledamöter.
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Kommunfullmäktige beslutar om hur kommunen ska organiseras och om hur an-
svarsfördelningen ska ske genom att anta reglementen. Styrelsen och nämnderna 
har i sin tur rätt att delegera till utskott, förtroendevalda och anställda att besluta på 
styrelsens vägnar i angivna slag av ärenden. Såväl i delegationsordningarna som i 
kommunallagen anges att beslutanderätt inte får utövas i ärenden som rör myndig-
hetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. När delegation getts till anställd är det av vikt att stämma av med de för-
troendevalda i styrelsen eller nämnden inför beslut av eller överlämna känsliga 
ärenden till styrelsen eller nämnden att hantera. Detta då styrelsen eller nämnden 
är de som har det yttersta ansvaret för sin verksamhet. 

Kommunfullmäktige kan således inte styra över delegationsordningarna men själv-
klart bör nämnderna och styrelsen fortlöpande utveckla sitt regelverk för att tillför-
säkra sig om att besluten inte avviker mot den politiska inriktningen. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Per Lublins förslag att bi-
falla motionen; och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Per Lublins förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stöder kommunstyrelsens avslagsförslag röstar ja. Den som stöder 
Lublins bifallsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 4). Därmed avslås 
motionen.

Reservationer
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan). 
______________

23



24



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 37

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Marwin Johansson KD) till och svar från kommunstyrel-
sens ordförande gällande Borgholms kommuns arbete med att imple-
mentera barnkonventionen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 5 ställer Marwin Johansson (KD) följande inter-
pellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

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

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

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

1) Socialförvaltningen uppger att de arbetar utifrån barnkonventionen, utbild-
ningsförvaltningen uppger att de önskar mer utbildning inom området. 

2) Chefer och politiker har genomgått utbildning genomförd av regionen och 
länsstyrelsen. 11 personer deltog i nov 2019. 

3) Ungdomssamordnare har framfört önskemål till regionen om ytterligare utbild-
ning som riktar sig till anställda på operativ nivå. 

4) Tillväxtenheten har börjat prova en checklista i sin verksamhet ”handläggar-
stöd för tvärperspektiv” där barnkonventionen, jämställdhet och tillgänglighet 
finns med. 

5) Kommunen har ställt sig bakom regionens strategi för jämställdhet (mål 5 i 
Agenda 2030) där det lyfts fram att alla former av diskriminering av kvinnor 
och flickor ska avskaffas överallt. Detta kan direkt kopplas till artikel i barnkon-
ventionen. 

6) Barnperspektivet är integrerat i framtagen strategi, handlingsplan och aktivi-
tetsplan för folkhälso- och ungdomsfrågor.

______________
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§ 38 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till och svar från kommunstyrelsens ord-
förande angående placering av offentliga toaletter i Inre hamnen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 9 ställer Per Lublin (ÖP) följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

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

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

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

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar Ilko Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
1. I området har vi ett stort behov av offentliga toaletter. Vi har tittat på alternati-

va placeringar där olika aspekterna har vägts samman och kommit fram till att 
detta är den bästa placeringen i inre hamnen. Toaletterna har ersatt Octupus 
bodar och sikten har inte påverkats nämnvärt. 

2. Vi har ingen kalkyl på vad det skulle kosta att flytta byggnaden. Utöver kost-
naden för flytten tillkommer anslutningar av el, vatten och avlopp. Dessutom 
behöver ytorna runtom göras tillgängliga. 

3. Det finns många viljor kring placeringen av toaletten och placeringen har be-
stämts utifrån tillgänglighet och behov.

______________
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§ 39 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
13: Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna en vegetarisk rätt som alternativ.

att utökat salladsbord i buffévagn provas på Träffpunkt Solrosen och utvärderas 
efter ett år.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 beslutade att ge socialnämnden i uppdrag 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två rätter 
att välja mellan samt utökat salladsbord. Detta är en del av de beslut som bered-
ningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Efter samtal med Verksamhetschef kost på Borgholm Energi AB framgår det att ett 
vegetariskt alternativ kan tillredas och beställas redan idag, utan extra kostnad. Kö-
ket har inte kapacitet att tillaga ytterligare alternativ.

Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är cirka 22 000 kronor och tar relativt stor plats. Att placera en 
vagn på Träffpunkt Solrosen skulle vara en bra möjlighet för att utvärdera efterfrå-
gan av det utökade salladsbordet och därefter se över möjligheten till salladsbord 
på enheterna, inom särskilt boende.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-12-18  § 134 Delredovisning av uppdrag från beredning (in-
kom 2019-12-27).
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 15 Återrapportering avseende fullmäktigebered-
ningens förslag nummer 13: Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord.

Bedömning
Ett vegetariskt alternativ ligger rätt i tiden. Alternativet ger inte någon extra kostnad. 
Rutin för hur beställning ska ske från enheterna till systemet AIVO framtas av verk-
samhetschef samt kostchef.

Då efterfrågan av färsk sallad inte är så stor idag på enheterna inom särskilt boen-
de, ser vi positivt på att det provas och utvärderas inom träffpunktsverksamheten.

Konsekvensanalys
Ekonomisk konsekvens:

- Buffévagn: 22 000 kronor
- Beräknad kostnad för utökat salladsbord: 20 000 kronor/år
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Skickas till
Socialförvaltningen
Verksamhetschef kost

______________
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§ 40 Dnr 2020/22 045 KS

Borgensförbindelse, återlämning av outnyttjad borgen Borgholm Energi 
AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Borgholm Energi AB återlämnar outnyttjad borgen om 66 Mkr, så att borgens-

förbindelsen motsvarar den aktuella låneskulden.
att kommunen i budgetarbetet beaktar förändringen i kommunens intäkter. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB har en total låneskuld som är placerad hos Kommunin-
vest om 486 Mkr. Borgensförbindelsen som Borgholms kommun har utfärdat 
är på 552 Mkr. Kostnaden för åtagandet är 0,6 % på hela borgensförbindel-
sen. Borgholm Energi AB vill därför minska borgensförbindelsen med 66 Mkr 
till 486 Mkr.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-12-18 § 133 Borgensförbindelse; återläm-
nar outnyttjad borgen om 66 Mkr.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 16 Borgensförbindelse, återlämning 
av outnyttjad borgen Borgholm Energi AB.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Borgholm Energi AB 

______________
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§ 41 Dnr 2020/24 003 KS

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och föreslå stämman att 

godkänna den.

att ge i uppdrag till kommunens ombud på Borgholms Energi AB:s bolagsstäm-
ma att besluta revidera bolagsordningen genom att följande punkter utgår un-
der § 3 ”verksamhetsföremål”:

- hamnförvaltning,
- lokalvård,
- måltidsservice,
- skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
- väghållning, inklusive gång- och cykelvägar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 har fattat principbeslut om att flytta den 
skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB innehållande ga-
ta/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska be-
slut uppdra åt kommunchefen att se över ägardirektiv och bolagsordning samt övri-
ga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen.

I avsikten med beslutet följer att gata/park funktionen ska svara även för visst stöd 
till Borgholm Energi AB:s taxefinansierade verksamheter varför fortsatt nära samar-
bete krävs så att Borgholm Energi AB:s behov tillgodoses.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verk-
samheten.
Förslag till reviderat ägardirektiv – Borgholm Energi AB.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28 § 10 Revidering av kommunstyrel-
sens ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 21 Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi 
AB.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Borgholm Energi AB
Borgholms kommuns ombud till Borgholm Energi AB:s bolagsstämma
______________

31



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2020/25 003 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen så att 

det under § 9 ”Övrig verksamhet” läggs till att kommunstyrelsen vidare har 
hand om:

- transporter och omlastning av varor till kommunens egna verksamhe-
ter,

- hamnförvaltning,
- lokalvård,
- måltidsservice,
- skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
- väghållning, inklusive gång- och cykelvägar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 har fattat principbeslut om att flytta den 
skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB (BEAB) innehållande 
gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska be-
slut uppdra åt kommunchefen att lägga fram förslag på lämplig organisering inom 
kommunledningsförvaltningen för verksamheterna som ska återföras och att se 
över kommunstyrelsens reglemente i enlighet med den organisatoriska förändring-
en.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verk-
samheten.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28 § 21 Revidering av kommunstyrel-
sens reglemente.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 20 Revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Dagens sammanträde
Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar protokollsanteckning som anses belasta protokollet och vara 
olämplig och har av den anledningen inte tagits med i protokollet.

______________
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§ 43 Dnr 2018/58 001 KS

Återförande av den skattefinansierade verksamheten; Övertagande av 
anläggningstillgångar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen övertar anläggningstillgångar tillhörande verksamheten Gata/Park 

som idag ägs av Borgholm Energi AB till bokfört värde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 har fattat principbeslut om att flytta den skat-
tefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB innehållande gata/park, 
hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 236 beslutat att inför 
vidare politiska beslut uppdra åt kommunchefen att lägga fram förslag på lämplig or-
ganisering inom kommunledningsförvaltningen för verksamheterna som ska återfö-
ras och att se över kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv och bolagsordning 
samt övriga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen. Ekono-
michefen fick samtidigt i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna (ma-
skiner och inventarier) för återförandet inför vidare politiska beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 236 gav också kommunchefen i upp-
drag att i samråd med VD för Borgholm Energi AB se över organisationen av stöd-
funktioner som bedrivs av kommunen och bolaget för optimerad styrning och effekt. 
Detta kommer inte behandlas i detta ärende utan hanteras separat vid senare tillfäl-
le.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verk-
samheten.
Tjänsteskrivelse, 2019-10-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 § 8 Återförande av den skattefinansie-
rade verksamheten; Organisationsöversyn Teknisk service.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 19 Återförande av den skattefinansierade verksam-
heten; Organisationsöversyn Teknisk service.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) och 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.
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Protokollsanteckningar 
Per Lublin (ÖP) lämnar protokollsanteckning som anses belasta protokollet och vara 
olämplig och har av den anledningen inte tagits med i protokollet. 

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 
Tillväxtenheten
Borgholm Energi AB

______________
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§ 44 Dnr 2015/255 822 KS

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera strategin med följande syfte:

- justera ansvarige till följd av organisationsöversynen av gata/park,
- se över hur samarbetet ska utvecklas för att säkra de föreningsdrivna ba-

den,
- kommunen bör ha en dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärby-

badplats om skötsel av Bjärbybadplats toaletter, 
- underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intres-

senter att använda toaletten Kyrkallén.

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.

Beslutsunderlag
Strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 293 Översyn av skötselavtal, bad-
platser, badplatsutredning.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 18 Antagande av strategi för badplatser och of-
fentliga toaletter; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Staffan Larsson (C) med stöd från Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M) och Per 
Lublin (ÖP) yrkar på att återremittera strategin för att justera ansvarige till följd av or-
ganisationsöversynen av Gata Park och hur samarbetet ska utvecklas för att säkra 
de föreningsdrivna baden.

Per Lublin (ÖP) yrkar på till återremitteringen lägga till att kommunen bör ha en dia-
log med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjärbybadplats 
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toaletter och att strategin bör underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och 
eventuellt andra intressenter att använda toaletten Kyrkallén. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons med fle-
ras förslag att återremittera ärendet och kommunstyrelsens förslag att godkänna 
strategin och att föra en dialog med berörda huvudmän innan förändringar gällande 
bidrag och förutsättningar för skötsel genomförs. Ordförande finner att kommunfull-
mäktige stödjer Staffan Larssons med fleras återremissförslag. Därmed ska strate-
gin återremitteras.  

Skickas till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsstrategerna

______________
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§ 45 Dnr 2018/218 116 KS

Fyllnadsval; ersättare socialnämnden för socialdemokraterna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Monika Josefsson, Kvarnstadsgatan 13, 387 71 Löttorp, till ny er-

sättare i socialnämnden 2020-02-19—2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Anna Bladås (S) avsade sig 2020-01-16 sitt politiska uppdrag som ersättare social-
nämnden vilket godkändes av kommunfullmäktige 2020-01-20 § 22.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) nominerar Monika Josefsson till ny ersättare i socialnämnden för 
socialdemokraterna. 

Skickas till
Vald ledamot
HR-avdelningen
Socialnämnden

______________
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§ 46 Dnr 2019/224 253 KS

Fastighetsförsäljning av kommunala tomter Byxelkrok 1:15 och Byxel-
krok 1:14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja bildade fastigheter till Ärevarvet AB och till Robert Johanssons Stenhug-

geri AB.

att uppdra åt mark- och exploateringsstrategerna att förhandla pris med respek-
tive part.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-31 § 219 beslutade att upplåta befintligt 
arrende med tomträtt på del av Byxelkrok 1:1. Idag har fastigheten fått en fastig-
hetsbeteckning: Byxelkrok 1:14 och intill har fastigheten Byxelkrok 1:15 avstyckats 
för samma ändamål. Ärendenummer hos Lantmäteriet: H18157 infördes i fastig-
hetsregistret och avslutades lyckosamt 2019-02-19. Tomträttsavtal har skrivits med 
båda tilltänkta tomträttsinnehavare.

Ärevarvet AB som tomträttsinnehavare på Byxelkrok 1:14.

Robert Johanssons Stenhuggeri AB på Byxelkrok 1:15.

I de avstyckade fastigheterna återfinns tre stycken avtalsservitut som avser led-
ning, väg och områdesservitut till förmån för Böda-Torp 44:1. I lantmäteriförrätt-
ningen utelämnas upphävande av avtalsservitut för överenskommelse vid sidan av 
förrättningen. Överenskommelse om upphävning med fastighetsägaren till Böda-
Torp 44:1 är en förutsättning för att tomträttsavtalen skall bli legitima och inskrivna i 
fastigheterna. Parterna är inte överens varpå fastigheterna inte är upprättade med 
tomträtt och heller inte ger Borgholms kommun de avsedda intäkterna så länge det 
råder.

Tillväxtenheten har värderat fastigheterna genom Värderingsbyrån AB i Kalmar 
2019-11-14. Byxelkrok 1:15 värderas till 700 000 kronor och Byxelkrok 1:14 värde-
ras till 500 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Undertecknade tomträttsavtal skrivna med endera parter. Varav inget av de skrivna 
avtalen är legitima på grund av icke upphävda belastningar i fastigheterna.
Marknadsvärdering av tomterna utförda av Värderingsbyrån AB i Kalmar.
Kartbilaga över Byxelkrok 1:15 och Byxelkrok 1:14.
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 25 Fastighetsförsäljning kommuna-
la tomter; Byxelkrok 1:14 samt 1:15.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-10 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 17 Försäljning tomter Byxelkrok 1:14 samt 1:15.

Bedömning
Tillväxtenheten ser ett långtgående ärende avslutas genom att sälja fastigheterna 
till Ärevarvet AB respektive Robert Johanssons Stenhuggeri AB. Det inbringar me-
del för nyinvestering i mark av strategiskt värde. 

Tillväxtenheten ser inte någon anledning till att behålla de avstyckade tomterna i 
Kommunens ägo, utan förordar försäljning av marken. 

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.

Jäv
Annette Hemlin (FÖL) anmäler sig jävig i ärendet och deltar inte i beredning eller be-
slut.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna

______________
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  Kommunfullmäktige 2020-02-10 Bilaga 1 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2020 klockan 18:13:03. 

Ledamöter Parti Kret
 

Tjänstgörande ersättare Närv. N

 

A

 

F

 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                   X        

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

      
-                                                   X        

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

      
-          Mats Olsson                                   X        

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

      
-                                                   X        

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

SUMMA: 35 0 0 0 
 



  Kommunfullmäktige 2020-02-10 BILAGA 2 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2020 klockan 19:04:45. 
9 Motion (Per Lublin ÖP)- översyn av regelverket för den kommunala biståndsbedömningenJa ks förslag 
Nej Pers förslag 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                   X        

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

      
-                                                   X        

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

      
-          Mats Olsson                        X    

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

      
-                                                   X        

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

SUMMA: 33 2 0 0 
 



  Kommunfullmäktige 2020-02-10 BILAGA 3 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2020 klockan 19:15:40. 
11 Motion (Per Lublin ÖP) - verka för flytt av turistbyrånverksamheten till busstationenJA ks försalg Nej 
Pers förslag  

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                   X        

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

      
-                                                   X        

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

      
-          Mats Olsson                            

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

      
-                                                   X        

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

SUMMA: 33 2 0 0 
 



  Kommunfullmäktige 2020-02-10 BILAGA 4 

Omröstningslista nr. 3 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2020 klockan 19:23:39. 
12 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsreglerJa ks förslag Nej Pers försalg 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        
Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        
Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        
Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        
Lennart  Bohlin                          (FÖL

      
-                                                   X        

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

      
-                                                   X        

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

      
-          Mats Olsson                        X    

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

      
-                                                   X        

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

SUMMA: 33 2 0 0 
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