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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2020-06-15

Paragrafer
108-123

 Plats och tid Tingssalen i Stadshuset 18:00-20:20
 Beslutande ledamöter (Se BILAGA 1)

 Övriga närvarande Jonatan Wassberg, sekreterare
Niklas Palmqvist, IT-chef

 Justerare Lars Ljung och Carl Malgerud    med Lenamarie Wikström som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-06-22 klockan 16:00

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

Jonatan Wassberg

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Eva Wahlgren

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Lars Ljung Carl Malgerud

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-23 Datum då anslaget tas ned 2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 108 Godkännande av kungörelse 3

§ 109 Godkännande av dagordning 4

§ 110 Politiska uppdrag 2019-2022; Ny S-ersättare i kommunfullmäktige 2018/218 116 5

§ 111 Redogörelse för aktiverande av krisledningsnämnden 6

§ 112 Anmälan; Medborgarförslag (Tommy Lindström)- Inköp av 
lådlastcyklar till förskolorna 

2020/92 008 7

§ 113 Fyllnadsval att ersätta Mikael Palmqvist (S); val av ledamot i 
socialnämnden 2019-2022

2018/218 116 8

§ 114 Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet 2018;  
Samordningsförbundet i Kalmar län

2020/96 042 9

§ 115 Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 2015/36 214 10 - 11

§ 116 Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare  
delredovisning av uppdrag från Sveriges 

2020/100 730 12 - 13

§ 117 Avgifter och taxor 2021  kulturskola och bibliotek samt barnomsorg  2020/101 646 14 - 19

§ 118 Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar 2019/206 109 20 - 21

§ 119 Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar 2019/207 109 22 - 23

§ 120 Motion (M FÖL KD)  - gällande ekonomi 2019/218 109 24 - 28

§ 121 Motion (M FÖL KD) - gällande organisation 2019/219 109 29 - 31

§ 122 Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder 2019/220 109 32 - 34

§ 123 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen 2019/231 109 35 - 37

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

2020/7 101 38
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 108

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 109

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.
Dagens sammanträde

Ordförande meddelar att punkten Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 andra 
att-satsen utgår.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 110

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2019-2022; Ny S-ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige välkomnar Rolf Persson (S) som ersätter Mikael Palmquist (S) 
som ersättare till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige godkänner meddelandet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Kalmar län har meddelat kommunen om att Rolf Persson (S) ersätter 
Mikael Palmquist (S) som ersättare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Ny S-ledamot/-ersättare.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige kan godkänna meddelandet 
och finner att fullmäktige beslutar göra så. 

Skickas till
HR-avdelningen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Redogörelse för aktiverande av krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden aktiverades av krisledningsnämndens tillika kommunstyrel-
sens ordförande 2020-06-01. I enlighet med krisledningsnämndens reglemente ska 
krisledningsnämndens aktivitet inklusive varje beslut redovisas för kommunfullmäkti-
ge. 

Kommunfullmäktige har inte rätt att överpröva beslut tagna av krisledningsnämnden, 
men har möjligheten att upplösa nämnden om dess verksamhet inte anses vara 
nödvändig.

Till dagens sammanträde redogör krisledningsnämnden för aktivering av krisled-
ningsnämnden och dess beslut.

Dessutom lämnar kommunstyrelsens ordförande information från verksamheten gäl-
lande rådande läge i kommunchefens frånvaro

Beslutsunderlag
Aktiverande av krisledningsnämnden.
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-03.
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-05.
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-08.
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-10.
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-12.
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-15.

Dagens sammanträde
Krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om krislednings-
nämndens aktivering och beslut samt redogör för det aktuella läget i kommunen.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 112

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2020/92 008 KS

Anmälan; Medborgarförslag (Tommy Lindström)- Inköp av lådlastcyklar 
till förskolorna

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställ-
ningstagande och beslut. 

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

Ärendebeskrivning
Tommy Lindström föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-05-08

att två lastcyklar köps in och provas i en förskola som har begränsat med ut-
flyktsmål idag, t.ex. Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Bedömning
Presidiet bedömer att medborgarförslaget ska lämnas till utbildningsnämnden för 
ställningstagande och beslut.

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

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 113

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2018/218 116 KS

Fyllnadsval att ersätta Mikael Palmqvist (S); val av ledamot i social-
nämnden 2019-2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att behandla ärendet på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Hemställan om ny sammanräkning till kommunfullmäktige 2020; ersättare för Social-
demokraterna.
Ny S ersättare Rolf Persson i kommunfullmäktige efter Mikael Palmqvists bortgång .

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet bahandlas nästkommande sammanträde.

Ordförande frågar om ärendet kan behandlas nästkommande sammanträde och fin-
ner att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att bordlägga ärendet till näst-
kommande sammanträde.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 114

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2020/96 042 KS

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet 2019; Samordnings-
förbundet i Kalmar län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län.
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder 2019-04-10 årsredovisning och revi-
sionsberättelse 2019 till medlemskommunerna för prövning om års-redovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning.
Revisionsberättelse. 
Rapport årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Kalmar län - PwC

Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) och Ulrika Lindh (C) anmäler sig jäviga i ärendet och deltar inte i be-
redning eller beslut. 

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Vill inte medverka i att godkänna en årsredovisning som jag inte hunnit närmare 
granska och principiellt är jag emot att av slentrian ge ansvarsfrihet så jag svär mig 
fri från besluten.

Skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar län

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 61 att anta detaljplan för Solberga 3:1 
med flera fastigheter. Sedan beslutet anslagits har Länsstyrelsen i Kalmar län kom-
mit med invändningar mot att planbeskrivningen inte innehåller text om särskilda 
skäl för upphävande av strandskydd som finns med i granskningsutlåtandet som 
tillhör ärendet.

Till följd av detta har länsstyrelsen meddelat att detta skulle vara skäl för att upphä-
va beslutet om det inte rättas av kommunfullmäktige. 

I förslaget till rättelsebeslut har inget som inte fanns i antingen planbeskrivningen 
eller granskningsutlåtandet lagts till.

Textens som föreslås läggas till är på sida 28 och är som följer:

På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd 
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strand-
skyddszonen och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redo-
görs för vilka särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom 
de aktuella områdena.

Särskilda skäl 

För V, småbåtshamn, ska strandskyddet upphävas då det finns byggrätter inom 
området. Det särskilda skälet som används för motivering är att marken behövs för 
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte till-
godoses utanför området. 

Markområdet för GATA behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget all-
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn till bebyggelse 
och infrastruktur för att främja tätortsutveckling. 

Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som re-
dan idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att ett gångstråk finns på platsen 
idag så bedömer kommunen att ett upphävande av strandskyddet inte kommer 
skapa en försämring för växt- och djurliv i anknytning till platsen. 

NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare pröv-
ning i samband med vattenverksamhet.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Till planbeskrivningen har det infogats en ny plankarta för att förtydliga förslaget till 
planbeskrivning.

Efter kommunstyrelsens beslut 2020-05-26 § 93 har Länsstyrelsen i Kalmar län 
kommit med ytterligare invändningar mot detaljplanens utformning, varför ordföran-
de bara valt att lyfta kommunstyrelsens förslag till beslut första att-satsen. 

Till dagens sammanträde har presidiet valt att lyfta ur kommunstyrelsens förslags 
andra att-sats eftersom Länsstyrelsen i Kalmar län set kommit med invändningar 
på förslaget som kommunstyrelsens fått att yttra sig om.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 93 Rättelsebeslut; Detaljplan Solberga 3:1 med 
flera fastigheter, Solbergamarken.
Förslag till reviderad planbeskrivning, 2020-05-15.
Plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.

Bedömning
Om inte kommunen inte fattar ett rättelsebeslut riskerar planen att upphävas.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut första att-satsen.

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

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2020/100 730 KS

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare; delredovisning 
av uppdrag från Sveriges bästa äldreomsorg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildningscenter.

Beslutet innebär inte att nya medel anslås socialnämndens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna. Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 elever.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-03-25 § 31 Utbildning i matlagning för hemtjänstens medar-
betare delredovisning av uppdrag från Sveriges.
Kommunstyrelse 2020-05-26 § 95Utbildning i matlagning för hemtjänstens medar-
betare delredovisning av uppdrag från Sveriges.

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till cirka 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Tjugo timmars utbildning är alldeles otillräckligt för att lära sig under tidspress laga 
näringsriktig läcker mat som väcker aptitlökarna hos personer i den ålder där många 
har svårt med aptiten och att få i sig vad de behöver. Men bättre tjugo timmar än 
inget.
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Skickas till
Socialnämnden
Socialförvaltningen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2020/101 646 KS

Avgifter och taxor 2021  kulturskola och bibliotek samt barnomsorg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att halvera avgiften till kulturskolan och skicka ärendet till budgetberedningen för 
finansiering. 

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 96 Avgifter och taxor 2021 kulturskola och biblio-
tek samt barnomsorg.

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fri-
tidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar max-
taxa.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att bifalla första att-satsen och att ändra andra att-satsen till 
att halvera avgiften till kulturskolan och skicka ärendet till budgetberedningen för fi-
nansiering.

Marcel van Luijn (M) yrkar att i första hand ändra andra att-satsen till att öka kultur-
skolans lärarkapacitet med syftet att korta eller ta bort köerna så att fler kan komma 
in i kulturskolan, under förutsättning att utbildningsnämnden får detta finansierat i 
kommande budgetprocess. I andra hand yrkar Marcel van Luijn (M) att avslå andra 
att-satsen. Annette Hemlin (FÖL) och Marwin Johansson (KD) stödjer förslaget.

Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet återremitteras för att lyftas vid ett senare tillfälle.

Erik Arvidsson (ÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag till 
beslut; Ilko Corkovic förslag; Marcel van Luijns förslag; och Per Lublins återremiss-
yrkande.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan avgöra ärendet under dagens sam-
manträde eller om kommunfullmäktige anser ärendet ska återremiteras. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige önskar avgöra ärendet på dagens sammanträde.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer att avgöra ärendet under dagens sammanträde röstar ja. 
Den som stödjer förslaget ärendet ska återremiteras röstar nej. 

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

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla första att-satsen i kommunsty-
relsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer första att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot Ilko Corkovics 
förslag att ändra andra att-satsen för att fastställa huvudförslag att ställa mot Marcel 
van Luijns förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer Ilko 
Corkovics förslag till beslut som huvudförslag.

Ordförande ställer Ilko Corkovics förslag till beslut mot Marcel van Luijns förslag att 
ändra andra att-satsen enligt sitt förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
stödjer Ilko Corkovics förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer Ilko Corkovics förslag röstar ja. Den som stödjer Marcel van 
Luijns förslag röstar nej. 

Vid omröstningen avges 13 ja-röster, 7 nej-röster och 1 avstår från att rösta (BILA-
GA 3). Därmed kommer Ilko Corkovics förslag till beslut ställas mot Marcel van Lu-
ijns avslagsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ställer att bifalla andra att-satsen enligt Il-
ko Corkovics förslag mot att avslå densamma. Ordförande finner att kommunfull-
mäktige stödjer första att-satsen i kommunstyrelsens förslag. Därmed har kommun-
styrelsens förlag till första attsatsen tillsammans med Ilko Corkovics förslag till andra 
attsats bifallits

Reservation
Marwin Johansson (KD) och Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet. 
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Annette Hemlin (FÖL), Tomas Lind (FÖL)och Marcel van Luijn (M) lämnar skriftlig 
reservation (se nedan).

Skickas till
Budgetberedningen

______________
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SKRIFTLIG RESERVATION
Ärende 11, Taxor Utbildningsförvaltningen

Vi reserverar oss mot beslutet att anta andra att-satsen till förmån för vårt eget 
yrkande:

”Att öka kulturskolans lärarkapacitet med syfte att korta eller ta bort köerna så att 
fler kan komma in i kulturskolan, under förutsättning att UN får detta finansierad i 
kommande budgetprocess.”

Kulturskolan har haft en fantastisk utveckling, inte minst pga Moderaternas förslag 
och drivkraft vad gäller lokaler i Kronomagasinet. Den typen av investering har 
gett fler möjligheten att ta del av kulturskolans utbud. Och vi ser idag att intresset 
är större än skolans kapacitet.

Dagens avgifter har alltså inte hindrad denna utveckling och det stora intresset. 
Avgifter som för övrigt endast utgör en liten del av verksamhetens verkliga 
kostnad, som är huvudsakligen redan skattefinansierad idag.

Argumentet för förslaget att halvera avgiftsnivån är att det finns många barn och 
ungdomar som idag inte kan gå på kulturskolan pga kostnaden. Dock finns det 
ingen undersökning eller siffror i beslutsunderlaget som stödjer detta påstående.

Som sagt har vi idag köer till kulturskolans aktiviteter. Vi ser hellre att medel 
används till att korta eller ta bort dessa köer så att alla som vill kan ta del av 
kulturskolans utbud.

Nästa budgetår ska Utbildningsnämnden spara mångmiljonbelopp. Att då nu 
begära budgettillägg för att ytterligare subventionera fritidsaktiviteter för de som 
tydligen har råd, tycker vi är fel prioritering. Fokus borde i första hand ligga på 
nämndens kärnverksamhet och i andra hand på att erbjuda fritidsaktiviteter till 
flera än idag.

För Moderaterna i Borgholms kommunfullmäktige,

Marcel van Luijn (M)
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Reservation kommunfullmäktige 2020-06-15 
Ärende 10. Avgifter och taxor 2021 kulturskola ... 
 
Ideologi i alla ära, men det måste väl ändå vara resultat som är viktigast. Majoriteten (S, C och V) 
lägger fram ett förslag som kanske innebär fler sökande till kulturskolan, men då också längre köer då 
vi inte ökar antalet pedagoger. Dvs inget som säger att fler kan delta i undervisningen.  
 
Moderaterna yrkade, genom Marcel van Luijn, att andra att-satsen istället skulle ändras till: 

● Att öka kulturskolans lärarkapacitet med syfte att korta eller ta bort köerna så att fler kan 
komma in i kulturskolan, under förutsättning att UN får detta finansierad i kommande 
budgetprocess. 

Detta skulle kunna leda till fler elevplatser, vilket sägs vara syftet med majoritetens förslag. Men 
majoriteten röstade nej. Till fler platser. Till förmån för längre köer. 
 
Vi står inför stora ekonomiska utmaningar och måste göra prioriteringar, för det är vad politik handlar 
om. I detta läge anser vi att våra ekonomiska resurser i första hand ska gå till kommunens 
basverksamhet. Om vi därefter har möjlighet bör resurserna läggas där de gör skillnad i praktiken. 
 
Vi reserverar oss mot dagens beslut till förmån för Moderaternas ovan nämnda yrkande. Ett förslag 
som rent konkret skulle kunna göra skillnad! 
 
 
Framtid Öland 
Annette Hemlin 
Tomas Lind 
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SKRIFTLIG RESERVATION

KULTURSKOLAN ÄR EN SÅ ANGELÄGEN SAK ATT DEN 
BORDE VARA HELT AVGIFTSBEFRIAD FRÅN 
TERMINSAVGIFTER. DEN MÖJLIGHETEN BORDE HA 
RETTS UT BÄTTRE OCH DET VAR INGEN SOM HELST 
BRÅDSKA MED ATT JUST BESTÄMMA AVGIFT FÖR 
VÅRTERMINEN 2021.
 
Tar avstånd från övriga taxeförslag som är alldeles för krångliga.

Per Lublin

——————-      
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 118

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2019/206 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
att kontakta RF SISU Småland för eventuellt samarbete kring ledarskapsutbild-

ning som alternativ till kommunalt sommarjobb. Ledarskapsutbildningen ska 
vara övergripande och allmän, inte bara en utbildning för idrottsföreningar.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheter-
na till att ordna ledarskapsutbildningar för ungdomar under sommarperioden, som 
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 179 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 11 har berett ärendet och 
föreslott beslut.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige i enlighet med kultur och fritidsut-
skottets förslag att bifalla motionen och att kontakta RF SISU Småland för eventuellt 
samarbete kring ledarskapsutbildning som alternativ till kommunalt sommarjobb. Le-
darskapsutbildningen ska vara övergripande och allmän, inte bara en utbildning för 
idrottsföreningar.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 97 Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbild-
ning för ungdomar

Bedömning
Föreningslivet har de senaste åren förändrats en hel del och kommer med stor san-
nolikhet att förändras än mer de kommande åren. Antalet aktiva i föreningarna mins-
kar när fler och fler arbetar heltid. 

RF SISU Småland arbetar aktivt med att öka antalet aktiva i föreningarna. Att under 
sommarlovet erbjuda ett antal ungdomar möjlighet att delta i en ledarskapsutbildning 
skulle förhoppningsvis gör att de blir mer intresserade av att engagera sig i före-
ningslivet.

Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 118

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kultursamordnaren
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 119

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2019/207 109 KS
Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till för-

eningar i Borgholms kommun.
att om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att sö-

ka investeringsbidrag.
Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheter-
na till att ordna ledarskapsutbildningar för ungdomar under sommarperioden, som 
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 179 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 12 har berett ärendet och 
föreslott beslut.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige i enlighet med kultur och fritidsut-
skottets förslag att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investerings-
bidrag till föreningar i Borgholms kommun och att om det finns ekonomiskt utrymme 
återinföra möjligheten för föreningar att söka investeringsbidrag.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 98 Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbi-
drag till föreningar

Bedömning
I många av landets kommuner finns möjlighet för föreningar att söka investerings-bi-
drag. Denna möjlighet fanns även i Borgholms kommun för flera år sedan. I sam-
band med stora besparingar drogs investeringsbidraget in. Finns ekonomiskt utrym-
me är det önskvärt att investeringsbidraget återinförs även i Borgholms kom-mun. 

De kommuner som har investeringsbidrag har lite olika upplägg. En del ger bara till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet andra till alla typer av föreningar. 
Någon kommun har istället för investeringsbidrag ett extra anslag som föreningar 
kan söka för investeringar och större projekt. Det är lite olika hur stor del av investe-
ringen som kommunen bidrar med, oftast mellan 20 och 50 %. Gemensamt för näs-
tan alla kommuner är att de kräver att föreningen även söker andra bidrag, från till 
exempel staten. 

Investeringsbidraget är tänkt att användas till ny-, till- eller ombyggnad av förenings-
ägd anläggning eller lokal, samt inköp av maskiner och inventarier. Miljöför-bättran-
de åtgårder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras i flera kommuner. 

I Mörbylånga kommun har fritidsföreningar möjlighet att söka investeringsbidrag. 
Mörbylånga kommun avsätter årligen 200 tkr till investeringsbidrag (maximalt 150 tkr 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 119

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

per investering). Kalmar kommun har avsatt 1 000 tkr per år. Föreningar kan söka 
för upp till 500 tkr. Ansökningar över 500 tkr blir ett särskilt ärende. 

Alla föreningar bör ges möjlighet att söka investeringsbidrag. Bidrag till större inve-
steringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen eller kommun-full-
mäktige.

Konsekvensanalys

Ett aktivt föreningsliv är viktigt för en kommun. Föreningslivet har de senaste åren 
förändrats en hel del. Antalet aktiva i föreningarna har minskat. Det är inte lika lätt 
för föreningarna att ”samla pengar” för underhåll och investeringar som det varit tidi-
gare.

Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Ekonomi- och fastighetsavdelning
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 120

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2019/218 109 KS

Motion (M FÖL KD)  - gällande ekonomi

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till rambudgetbeslut som tas årligen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår 
i motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige 

- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar 
då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller 
för VA. 

- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar. 
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den 

kommunala servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar.
 - säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens 

uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 182 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 99 föreslog kommunfullmäktige att avslå motio-
nen med hänvisning till rambudgetbeslut som tas årligen.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 99 Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi.

Bedömning
Av finanspolicy antagen 2017 framgår att:

Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:

- Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
- Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande 

budgetår.
- Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommandebud-

getår.

Vidare framgår av punkt 5 gällande finansiering att 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om långfristig upplåning i form av ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.
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2020-06-15 120

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av lokalförsörjningsplan antagen 2019 framgår att syftet med lokalförsörjningspla-
nen är att

- ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
- ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
- ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

kommunens verksamheter.
- förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.

Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstra-
tegi för Borgholms kommun vari framgår att

- som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
- fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
- lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
- verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokal 

lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
- investera och underhålla med egen finansiering.
- ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
- ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
- åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och buget-

processen, ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transpa-
rens.

- införa internhyresmodell under 2018.

Av de antagna policydokumenten framgår att de i motionen föreslagna åtgärderna 
gällande processen att identifiera och sälja tillgångar redan finns beslutade, dock 
med andra ord än i motionen.

Dokumenten ska revideras en gång varje mandatperiod. Vid detta tillfälle är det 
majoriteten i kommunfullmäktige som slutligt bestämmer utformning. Detta gäller 
såväl policydokument som budget. 

Vad gäller effektiviseringsprogram är det upp till politiken att besluta om ett sådant 
ska ställas samman. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i god 
tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de åtgärder som be-
hövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat att:

- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna reglemen-
ten inom ekonomiområdet,
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- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och upp-
följning för ökad effektivitet,

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte upp-
dragits till annan nämnd,

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-

cera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämnden.

Anses inte detta tillräckligt får uppdrag ges att ta fram effektiviseringsprogram inför 
beslut i kommunfullmäktige.
De finansiella målen är utarbetade av budgetberedningen och finns med i budget-
dokumentet/årsplanen för respektive år. Ledamöter har rätt att under beredningsti-
den yrka om ändring av finansiella mål. Vilka sedan ställs under proposition och 
majoritetsbeslut gäller, vilket även gjordes 2019.

I samband med budgetarbetet inför 2020 års budget beslutade budgetberedningen 
att införa att-satsen gällande möjligheten att låna 40 mkr under år 2020. Helt enligt 
antagen finanspolicy. 

Beslutet antogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 18 ja, 12 nej och 3 avstår. 

Beslutet innebär inte att kommunens ekonomiavdelning kan låna 40 mkr hur som 
helst, utan slutligt beslut om upplåning måste tas av kommunfullmäktige. Beslutet 
innebär endast att ekonomiavdelningen kan skriva fram beslut om att låna pengar 
om så skulle behövas. Beslutet innebär alltså endast en förkortad ledtid till eventu-
ellt slutligt beslut om upplåning.

Konsekvensanalys
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår gällande motioner att

- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

- Motionen ska endast innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin 
helhet.

Av nu ingiven motion framgår att den innehåller flera olika ämnen och därför över-
lämnar kommunledningskontoret till politiken att besluta om motionen.

Budgeten vari nu begärd ändring av finansiellt mål och ändrad att-sats finns togs i 
juni 2019. Ska delar av budgeten ändras enligt motionen ska detta nog inte ske un-
der innevarande år utan i samband med kommande budgetbeslutet.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till motionen.

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

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds förslag att 
bifalla motionen; och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen med hänvisning 
till rambudgetbeslut som tas årligen.
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Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl Malgeruds förslag 
till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens för-
slag till beslut. Därmed har motionen avslagits.

Reservation
Annette Hemlin (FÖL), Tomas Lind (FÖL), Marcel van Luijn (M), Lenamarie Wik-
ström (M), Marwin Johansson (KD), Erik Arvidsson (SD), Tomas Ekstrand (SD) och 
Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet.

Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan)

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Man ska ha pengarna innan man gör investeringar och inte få låna upp till kanske 
felinvesteringar som kommande generationer dyrt får betala.

______________
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Borgholm 200615 KF – skriftlig reservation ärende 13 ekonomi

Moderaterna reserverar till förmån för den lagda motionen. Ärendet är av 
principiell vikt för att systematiskt angripa kort-, och långsiktiga utmaningar 
framöver för kommunen. Vi vill att investeringar i möjligaste mån 
självfinansieras, att tillgångar som ej utgör kärnverksamhet eller ska ändras 
förbereds för avyttring. Till detta måste kostnader minskas för att hantera de 
ökade kostnaderna som nu införs successivt.

Borgholm 200616

Moderaterna

Carl Malgerud
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§ 121 Dnr 2019/219 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande organisation

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad då utredning av organisationen i samband med 

återförande av skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska 
återrapporteras fjärde kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår 

i motion inkommen 2019-10-21 

- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de 
funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomföran-
de sker skyndsamt.

- se över organisationen av bostäder.
- inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att 

medlemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare 
budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 183 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 100 föreslog kommunfullmäktige att anse motio-
nen besvarad då utredning av organisationen i samband med återförande av skat-
tefinansierade verksamheten redan är initierad och ska återrapporteras fjärde kvar-
talet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 100 Motion (M FÖL KD) - gällande organisation.

Bedömning
Motionens intentioner är beaktade i samband med kommunstyrelsens beredning 
av ärendet gällande återförande av den skattefinansierade verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppdrog  2020-01-28 § 19 till kommunchefen att till fjärde kvar-
talet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och den 
politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, trans-
port och omlastning.

I enlighet med antagen instruktion för kommunchefen framgår att ”Kommunchef 
ansvarar för att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommun-
styrelsens förvaltning”. Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 lyfts nu 
detta till beslut av styrelsen.

29



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 121

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad gäller organisationen av bostäder kommer förslag från ekonomiavdelningen 
att behandlas av kommunfullmäktige.

Konsekvensanalys
Att låta genomföra ytterligare en utredning måste anses vara onödigt då motionens 
intentioner omfattas i den beslutade utredningen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet återremitteras för att förslaget till beslut ska kunna 
bejaka utfallet av rådande pandemi.

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Carl Malgeruds och Erik 
Arvidssons förslag att bifalla motionen; och kommunstyrelsens förslag att anse mo-
tionen besvarad då utredning av organisationen i samband med återförande av 
skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska återrapporteras fjärde 
kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen; och Per Lublins återresmissförslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer att avgör ärendet under dagens sammanträde mot att återremitte-
ra ärende och finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet under dagens 
sammanträde. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl Malgeruds förslag 
till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens för-
slag till beslut. Därmed anses motionen besvarad.

Reservation
Annette Hemlin (FÖL), Tomas Lind (FÖL), Marcel van Luijn (M), Lenamarie Wik-
ström (M), Marwin Johansson (KD), Erik Arvidsson (SD) och Tomas Ekstrand (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Tanken i motionen är bra men det behöver nog göras ett omtag där man filat lite på 
detaljerna innan de folkvalda ska ta ställning.

______________
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Borgholm 200615 KF – skriftlig reservation ärende 14 organisation

Moderaterna reserverar till förmån för den lagda motionen. Ärendet är av 
principiell vikt för att systematiskt angripa effektivitet och kostnader i 
kommunen. För att uppnå effektivitet måste funktioner som har stark beröring 
med varandra organiseras så att detta arbete genomförs med en helhetsansats. 
De funktioner som avses är angivna i motionen. I samband med detta vill vi att 
den politiska styrningen ingår i uppdraget.

Borgholm 200616

Moderaterna

Carl Malgerud
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§ 122 Dnr 2019/220 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen eftersom det offentliga ägandet av fastigheterna anses vara 

nödvändig för att försörja kommunen med hyreslägenheter till de avgiftsnivå-
er som finns idag till följd av det offentligas möjlighet att uppfylla Boverkets 
krav för tidsbegränsat stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-21

- att så snart möjligt sälja hyresrätterna i Rälla när så bedöms lämpligt (före eller 
efter budgeterad byggnation).

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 184 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.

Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 101 föreslog kommunfullmäktige att avslå motio-
nen.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 101 Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder.

Bedömning
Borgholms kommun uppförde under 2019 ett hyreshus med 10 lägenheter i Rälla 
på fastigheten Högsrum 5:29. Fastigheten uppfördes inom ramen för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR, före detta SKL) ramavtalsupphandling av flerfa-
miljshus. Vid projektstarten upprättades en formell bostadskö med cirka 27 anmäl-
da intressenter efter information i ”Kommunnytt” och artiklar i lokalpressen. Hyres-
gästerna fick tillträde till bostäderna den 1 september 2019.

Innan beslut om projektstarten gjordes en ansökan till Boverket om tidsbegränsat 
stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyreslens har beviljat 
maximalt statligt stöd med 3 402 000 kronor efter projektets genomförande och att 
samtliga villkor för stödet uppfylls. Stödmottagaren ska förbinda sig att under fem-
ton års tid att följa villkoren för stödet som bland annat omfattar att 

- Bostäderna förmedlas med öppet och transparenta allmännyttiga principer
- Ställa rimliga krav på den ansökandes ekonomi (Boverkets föreskrifter och all-

männa råd (2016:17)
- Inte överlåta hyresfastigheten till någon som avser att använda bostäderna till 

annat ändamål eller med andra villkor än de som förutsattes när stödet bevilja-
des.
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- Se till att hyrorna fastställs enligt 12 kap. 55 c § jordabalken (2016:881) och 
därefter inte ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten.

 

Konsekvensanalys
Det finns i Sveriges kommuner och regioners (SKR) ramavtal om upphandling av 
flerbostadshus inget formellt hinder att avyttra fastigheten till annan fastighetsäga-
re. I Boverkets villkor anges tydligt vilket ansvar som avses under en period om 
femton år. Vid en eventuell överlåtelse ska kommunen som nuvarande fastighetsä-
gare och mottagare vara medveten om risken att bli återbetalningsskyldig beviljat 
bidrag om villkoren inte följs av kommunen eller presumtiv köpare av fastigheten. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M) och Tomas Lind (FÖL).

Ilko Corkovic (S) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds med fleras 
förslag att bifalla motionen; och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl Malgeruds med fle-
ras förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer kommunsty-
relsens förslag till beslut. Därmed avslås motionen.

Reservation
Annette Hemlin (FÖL), Tomas Lind (FÖL), Marcel van Luijn (M), Lenamarie Wik-
ström (M) och Marwin Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan)

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Kommunen ska självfallet inte sälja sina bostäder till den privata marknaden men en 
översyn om kommunalt bostadsbyggande på östra sidan borde också göras.

______________
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Borgholm 200615 KF – skriftlig reservation ärende 15 bostäder

Moderaterna reserverar till förmån för den lagda motionen. Ärendet är av 
principiell vikt för att använda skattemedel för kärnverksamheten. Vi vill att 
bostäder som konkurrerar med näringslivet avyttras. Dock vill vi att tidigare 
godkänd investering i Löttorp genomförs då den har som mål att stimulera ett 
område där hyresbostäder ej byggs.

Borgholm 200616

Moderaterna

Carl Malgerud
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§ 123 Dnr 2019/231 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då kommunchefen genom antagen instruktion redan har upp-

draget att organisera kommunens administration och revisorerna har uppdra-
get att granska kommunens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-11-06

-  att kommunfullmäktige beslutar låta göra en opartisk, förutsättningslös och 
grundlig översyn över den kommunala administrationen med syfte att kunna 
rensa bort alla tjänster som inte behövs för vår kommuns kärnverksamheter el-
ler för annan väsentlig service för kommunmedborgarna.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-11-18 § 214 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 102 föreslog kommunfullmäktige att avslå motio-
nen då kommunchefen genom antagen instruktion redan har uppdraget att organi-
sera kommunens administration och revisorerna har uppdraget att granska kom-
munens verksamheter.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 102 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommu-
nala administrationen.

Bedömning
Av antagen instruktion för kommunchefen framgår ”att kommunchef ansvarar för 
att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens 
förvaltning”. 

Av instruktionen framgår även att kommunchefen har ”att utveckla kommunen som 
organisation, verksamhet och territorium”, samt ”att kommunchef har en drivande 
och samordnande roll i utvecklingen av kommunens organisation, verksamheter 
samt som geografiskt område”.

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Styrelsen är anställande myndighet 
för samtlig personal i kommunen”.

Under de senaste åren har omorganisationer pågått inom hela kommunen som in-
neburit att ett flertal nya befattningar med nya benämningar tillskapats samtidigt 
som gamla tagits bort, både inom vård, skola och omsorg samt även inom kom-
munstyrelsens förvaltning.
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Nya arbetsuppgifter har lagts på kommunen vilket inneburit att ansvariga personer 
för dessa tjänster har fått andra benämningar på sina befattningar än vad som varit 
tidigare; Informatör har blivit kommunikatör. Teknisk chef har blivit tillväxtchef och 
mark- och exploateringsstrateg. Stadsarkitekt – samhällsplanerare, Näringslivschef 
- näringslivsutvecklare. Personalchef har blivit HR-chef osv. 

Benämningarna följer Sveriges Kommuner och Regioners kommunala befattnings-
koder och är vedertagna i den kommunala sfären och följer utvecklingen av kom-
munala verksamheten.

Kommunfullmäktige godkänner genom budget varje år personalkostnaden för den 
kommunala organisationen. Kommunchefen har därefter ansvar att organisera 
verksamheten utifrån antagen budget.

Revisorerna har att granska kommunens verksamhet.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand på att ärendet i första hand bordläggs tills senare 
under året. I andra hand yrkar Per Lublin att bifalla motionen.

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: att bordlägga ärendet; att 
bifalla motionen; och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer att avgöra ärendet på dagens sammanträde mot att bordlägga 
ärendet och finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet på dagens sam-
manträde.

Ordförande ställer Per Lublins förslag att bifalla motionen mot kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrel-
sens förslag.

Reservation
Per Lublin (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).

______________

36



SKRIFTLIG RESERVATION

Det är ju helt hål i huvudet att låta den så kallade 
”kommunchefen” göra utredningen. Han är ju EN av de 
högavlönade tjänstemän vars arbetsuppgifter och 
tjänstgöringsgrad behöver granskas. Med andra ord är han JÄVIG.

Reserverar mig till förmån för motionen och lär återkomma.

Per Lublin
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§ 124 Dnr 2020/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till KSO - om vattensituatio-
nen, ventilationen på äldreboenden och den allvarliga brandrisken vid 
en varm och torr sommar.

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

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

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

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

Motsvarande hur ventilationen kan fungera vid äldreboendena utan att riskera sprid-
ning av viruspartiklar.

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

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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  Kommunfullmäktige 2020-06-15 BILAGA 1 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020 klockan 18:22:51. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Tjänstgörande ersättare Närv. Nej Avst Frånv. 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                      X  

Lennart  Bohlin                          (FÖL
)      

-                                                      X  

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                      X  

Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                      X  

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                      X  

Tomas Zander                             (C)        -                                                      X  

Marie-Helen Ståhl                        (S)        -                                                      X  

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                   X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                   X        

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Tomas Ekstrand                          (SD)       -                                                   X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                      X  

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                      X  

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                      X  

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                      X  

Liselott Hovdegård                       (SD)       -                                                      X  

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                      X  

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                      X  

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 21 0 0 14 

 



  Kommunfullmäktige 2020-06-15 BILAGA 2 

Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020  
10 Avgifter och taxor 2021 kulturskola och bibliotek samt barnomsorg JA avgöra ärendet under dagens 
sammanträde Nej stödjer förslaget ärendet ska återremiteras 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                      X 

Lennart  Bohlin                          (FÖL
)      

-                                                      X 

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                      X 

Kennert  Georgsson                       (S)        -                                                      X 

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                      X 

Tomas Zander                             (C)        -                                                      X 

Marie-Helen Ståhl                        (S)        -              X 

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-                                                    X   

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                    X      

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Tomas Ekstrand                           (SD)       -           X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                          X 

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                      X 

Sara Kånåhols                            (V)        -           X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -           X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -                                                   X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-              X 

Lars Ljung                               (S)        -           X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                      X 

Liselott Hovdegård                       (SD)       -                                                      X 

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X    

Roland Wickholm                          (ÖP)       -                                                      X 

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -                                                      X 

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 19 2 0 14 

 



Kommunfullmäktige 2020-06-15  BILAGA 3 

Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020 

10 Avgifter och taxor 2021 kulturskola och bibliotek samt barnomsorg JA Ilko Corkovics förslag Nej Marcel 
van Luijns förslag 

Ledamöter Parti Kret

s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic (S) - X 

Carl Malgerud (M) - X 

Staffan Larsson (C) - X 

Eva-Lena Israelsson (S) - X 

Lennart  Bohlin (FÖL
)  

- X 

Anne Oskarsson (SD) - X 

Kennert  Georgsson (S) - X 

Marcel van Luijn (M) - X 

Jeanette Sandström (S) - X 

Tomas Zander (C) - X 

Marie-Helen Ståhl (S) - X 

Tomas Lind (FÖL
)  

- X 

Per Lublin (ÖP) - X 

Marwin Johansson (KD) - X 

Tomas Ekstrand (SD) - X 

Anna Victor Hiort (M) - X 

Cecilia Ahlström (S) - X 

Sara Kånåhols (V) - X 

Eva Wahlgren (C) - X 

Joel Schäfer (S) - X 

Lenamarie Wikström (M) - X 

Nina Anderson-Junkka (S) - X 

Torbjörn Johansson (FÖL
)  

- X 

Lars Ljung (S) - X 

Daniel Nilsson (C) - X 

Liselott Hovdegård (SD) - X 

Jennie Engstrand (S) - X 

Anders Nyholm (M) - X 

Andreas Persson (S) - X 

Annette Hemlin (FÖL
)  

- X 

Ulrika Lindh (C) - X 

Roland Wickholm (ÖP) - X 

Iréne Persson (S) - X 

Charlotte Håkansson van Luijn (M) - X 

Erik Arvidsson (SD) - X 

SUMMA: 13 7 1 14 
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