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§ 1 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Revidering av taxa (Socialnämnden) - Mat på korttidsboende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  korrigera taxa för mat vid kortidsboende till 129 kronor per dag, beslutad av 

fullmäktige § 185/2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om taxor för socialnämndens verksamheter 2020-
11-16 § 185 i samband med beslut om budget. I den antagna taxan skiljer sig av-
giften för mat i de olika verksamheterna som serverar mat till omsorgstagare. 

Då maten som serveras i på de olika boendena är den samma bör taxan för maten 
vara densamma.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-20. 
Förslag till justering, utdrag från Borgholms kommun taxor 2021, ändring i rött, 
2020-01-20. 
Kommunstyrelsen 2021-01-26 § 4 Revidering av taxa (Socialnämnden) - Mat på 
korttidsboende 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
______________
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§ 2 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Revidering av taxa (Miljö- och byggnadsnämnden) - handläggningsfak-
tor för startbesked och master, torn och vindkraftverk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  korrigera taxan i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag till be-

slut. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på miljö- och byggnadsnämndens uppdrag tagit fram en för-
enklad bygglovstaxa. I det förslag som först lämnades till byggnadsnämnden för 
beredning innan fullmäktige fastställde 2021 års taxa var det vissa detaljer som inte 
följde med. Efter samråd med miljö- och byggnadsnämndens ordförande lämnade 
förvaltningen förslag på ändring av den taxa som fastslogs av fullmäktige 2020-12-
07 § 199. På extrainkallat sammanträde 2021-01-25 förslog nämnden fullmäktige 
att revidera taxan enligt förvaltningens förslag.  

Förslaget innebär att en tabell tillkommer, att vissa justeringar görs i tabell 1 Taxe-
tabell fasta avgifter och i tabell 8 Master, torn, vindkraftverk samt att kommunens 
taxa får en bilaga med rubriken Tidsuppskattning bygg 2021. Tabellen som till-
kommer berör handläggningsfaktorer för startbesked, vilket inte är något nytill-
kommet, utan som fanns i föregående års taxa. Justeringarna i tabell 1 är som föl-
jer:  

- I ärendetyp Ändrad användning där texten ”70 % av bygglovsavgiften, berörd 
del” ändras till ”70 % av bygglovsavgiften samt full avgift för startbesked”. 

- I ärendetyp Tidsbegränsat bygglov/säsong där texten ”75 % av bygglovsavgift” 
ändras till ”70 % av bygglovsavgiften samt full avgift för startbesked”.  

- I ärandetyp Myr/plank tillkommer i ärendetypsrubriken ”bullervall”. 
- I ärendetyp Attefall 30m2, förråd/garage tas beskrivningen bort. 
- I ärendetyp Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad tas beskrivningen bort. 

Justeringarna av tabell 8 (som i förslaget till beslut är tabell 9) förändrar det mini-
mala antalet timmar som ersättningen beräknas till 6 i alla typer av master, torn och 
verk, samt ändrar handläggningsfaktor 1 (HF1) för Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod för 1 torn från 250 till 500 och för fler än ett från 550 till 700. Bilagan 
läggs till för att ha en tabell som tydliggör hur kommunen beräknar avgifter för sina 
tjänster som regleras av plan och bygglovslagen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott § 19, 2021-01-14. 
Taxor 2021, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-01-25. 
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Bilaga1 Tidsuppskattning, 2021-01-25. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-25 § 4. 
Kommunstyrelsen 2021-01-26 § 5 Revidering av taxa (Miljö- och byggnadsnämn-
den). 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i beslut. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 3  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 
______________
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§ 4  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen 

______________
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§ 5  
 
Rapportering från fullmäktigeuppdrag § 146/2020: översyn av kommu-
nens arvodes- och ersättningsregler och den politiska organisationen 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en över-
syn av ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen 
tillsammans med en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Ar-
betsgruppens resultat ska presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut. 

Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda läm-
nat önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av 
tekniska frågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Arbetsgruppen möttes för första gången 2021-02-04. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för arbetsgruppens första möte och uppdrag.  

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning (vid tillfälle för ju-
stering har ledamoten inte inkommit med en protokollsanteckning). 

______________
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§ 6 Dnr 2020/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordförande angå-
ende ljuständningen på torget i Borgholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har 2020-12-30 anmält en interpellation ställd till kommunstyrel-
sens ordförande som lyder:  

Tycker att stadens julbelysning i år är både stämningsfylld och fin men tycker att 
den - på grund av det förvärrade coronaläget - kunde ha smugits igång i år utan 
någon särskild invigning. Att samla mycket folk på torget i dessa tider är synnerli-
gen omdömeslöst och strider emot rådande rekommendationer. 

1) Är det mot denna bakgrund lämpligt att kommunala medel används för påan-
nonsering med uppmaning till folk att komma till staden och se invigningen? 

2) Varför har du inte talat med arrangörerna innan och bett dem avlysa invignings-
evenemanget så fort det blev känt att invigning skulle ske vid viss tidpunkt? 

3) Varför deltog du själv och talade? 

4) Har du inte förmågan att - när det behövs - kunna säga nej? 

5) Har inte du som stadens högste styresman något att säga till om när det gäller 
vad som ska gälla på stadens torg? 

6) Kan man förutsätta att du ser till att det inte ordnas någon dans kring granen på 
torget i samband med att denna jul är slut eller har du noll även i det avseendet? 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 
Interpellationssvar. 

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

1. Borgholms kommun har inte bekostat någon annonsering. 
2. Vi visste inte om att så många skulle bevittna ljuständningen. Alla har vi ett 

eget ansvar att hålla avstånd. 
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3. Var ombedd att tacka de som bidrog till vår fina julbelysning. Blev över-
rumplad själv att det kom så mycket folk. 

4. Hade jag vetat innan att det skulle komma så mycket folk skulle jag sagt nej 
och avrått till arrangemanget. 

5. Självklart har kommunledningen inflytande över olika arrangemang och 
sammankomster på torget. 

6. Som känt så har ingen aktivitet ägt rum i denna fråga. 

______________
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§ 7 Dnr 2020/233 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Förslag att kommunen ska söka er-
forderligt tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande filmning i 
syfte att kunna beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-12-30: 

att  kommunfullmäktige beslutar att vår kommun ska söka erforderligt tillstånd för 
kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra och före-
bygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Protokollsanteckning  
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning (vid tillfälle för ju-
stering har ledamoten inte inkommit med en protokollsanteckning). 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
______________
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§ 8 Dnr 2020/196 004 KS 
 
Dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta strukturen i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för 

Borgholms kommun 

att  ge nämnderna i uppdrag att anta respektive bilagor som berör deras verk-
samhetsområde 

att  dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående. 

att  ge administrativa chefen, kommunledningsförvaltningen, i uppdrag att löpan-
de revidera bilagor 1.1 – 1.6. 

Ärendebeskrivning 
Den administrativa enheten har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett för-
slag på ny kommungemensam dokumenthanteringsplan. Den är framtagen enligt 
Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som 
krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera. Dokumenthanteringsplanen be-
skriver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras 
och gallras.  

Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården 
delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslu-
tar om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens sam-
lade verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i 
den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Arkivlagen och 
arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och 
arkiveringen av dessa. Mer och utförlig information finns att läsa i bilaga 3, Arkiv-
handbok för Borgholms kommun. Denna Arkivhandbok ersätter riktlinjer för doku-
ment- och ärendehantering  beslutad av kommunstyrelsen 2013-03-14 § 52. 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är indelad i områden, en 
bilaga för varje område (exempelvis ekonomi, socialnämnden, HR med flera). Bila-
gorna 1.1 ”Demokrati och ledning” och 1.2 ”Intern service” i dokumenthanterings-
planen anses omfatta de kommungemensamma riktlinjerna för dokument som rör 
samtlig verksamhet i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 269 föreslår kommunstyrelsen ger 
administrativa chefen i uppdrag att tillsammans med IT-chefen ta fram förslag på 
ett godkänt digitalt mellanarkiv till Borgholms kommun. Utöver det föreslå arbetsut-
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skottet att fullmäktige ska föreslås anta strukturen i den kommungemensamma do-
kumenthanteringsplanen för Borgholms kommun, ge nämnderna i uppdrag att anta 
respektive bilagor som berör deras verksamhetsområde, att dokumenthanterings-
planen börjar gälla omgående och att ge administrativa chefen, kommunlednings-
förvaltningen, i uppdrag att löpande revidera bilagor 1.1 – 1.6. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-20. 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun, 2020-11-
19 

Bilaga 1.1 Demokrati och ledning, 2020-11-20. 

Bilaga 1.2 Intern service, 2020-11-20. 

Bilaga 1.3 Ekonomi, 2020-11-20. 

Bilaga 1.4 HR (Lön och personal), 2020-11-20. 

Bilaga 1.5 Teknisk verksamhet (Kost, städ, fastighet, gata/park och hamnar), 2020-
11-20. 

Bilaga 1.6 Ledning, stöd och utveckling (KLF och Tillväxtenheten), 2020-11-20. 

Bilaga 1.7 Bygg, 2020-11-20. 

Bilaga 1.8 Miljö, 2020-11-20. 

Bilaga 1.9 Socialnämnden, 2020-11-20. 

Bilaga 1.10 Utbildningsnämnden, 2020-11-20. 

Bilaga 2 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig be-
tydelse i Borgholms kommun 2020, 2020-11-20. 

Bilaga 3 Arkivhandbok, 2020-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 269 Dokumenthanteringsplan. 

Bedömning 
På sikt bör kommunen kunna besluta om ett generellt gallringsbeslut av pappers-
handlingar, då vi strävar mot ett helt digitalt arbetssätt. Innan ett sådant gallrings-
beslut kan tas måste vi säkerställa sökbarheten av handlingar hos de verksamhe-
ter som inte kan överlämna sina digitala handlingar till slutarkiv, utan behöver kun-
na behålla sökbarheten. När information i verksamhetssystem överförs till e-arkiv 
för slutarkivering försvinner sökbarheten i verksamhetssystemet. Därför föreslås 
kommunstyrelsen att ge administrativa- och IT-chefen att ta fram förslag på god-
känt digitalt mellanarkiv som är möjligt att koppla till Borgholms kommuns diarie 
samt verksamhetssystem och som på så sätt skulle hjälpa enheterna att behålla 
sökbarheten i sina verksamhetssystem.  

Dock kvarstår krav på att vissa handlingar bevaras analogt, på papper, till exempel 
protokoll och avtal. Utöver vad som framgår i dokumenthanteringsplanen ska samt-
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liga verksamheter göra en ordentlig genomlysning av sina processer och handling-
ar för att vi ska säkerställa en rättssäker hantering av kommunens analoga och di-
gital handlingar enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-11-21 § 204. 

Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras årligen, där komplettering av 
planen utifrån ett utökat digitalt arbetssätt, samt komplettering av informationssä-
kerhet kommer att beaktas. 

Konsekvensanalys 
Om kommunen inte antar en dokumenthanteringsplan i enlighet med förslaget finns 
det en risk att kommunen inte kommer följa Arkivlagen (1990:782). 

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

Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att se över om 
handläggare ska få avgöra vilken post inkommen som är inkommen digitalt som ska 
gallras, och i andra hand att kommunstyrelsens förslag till beslut avslås. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Per Lublins återremiss yr-
kande; att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut; och Per Lublins avslagsyr-
kande. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Reservation 
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna skriftlig reservation (vid tillfälle för justering 
har ledamoten inte inkommit med en skriftlig reservation). 

Beslut skickas till 
Administrativ chef, kommunledningsförvaltningen 
IT-chef 
Arkivarie 
Kommunledningsförvaltningen 
Administrativa enheten, kommunledningsförvaltningen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Sydarkivera för kännedom 
______________
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§ 9 Dnr 2019/133 041 KS 
 
Godkännande av delårsbokslut för Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har lämnat över delårsbokslutet till kommunen för god-
kännande.  

Följande information framgår av delårsrapporten: 

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -965 000 kronor, vilket kan jämföras 
med 44 000 kronor för motsvarande period föregående år.  

Prognosen för helåret 2020 är ett överskott på 225 000 kronor, vilket kan jämföras 
med -662 000 kronor för 2019.  

Direktionen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att budget 
saknas för att täcka vissa årliga kostnader.  

Förbundsledningen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att 
budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader.  

Budgeten för administration är 100 000 kronor lägre än år 2019 på grund av om-
läggning av lönehanteringen för Räddningstjänsten.  

Turismorganisationen: prognostiseras hålla sin budget.  

Trots att turistbyråverksamheten och näringslivet har drabbats hårt av pandemin 
under högsäsong prognostiseras turistbyrån hålla sig inom sin budgetram - dels 
genom att öppettiderna för turistbyrån reducerades kraftigt under sommarmåna-
derna, dels genom att intäkterna för bokningen landat enligt budget. Butiksförsälj-
ningen i turistbyråerna har däremot minskat avsevärt.  

Partnerskapet förväntas generera intäkter och kostnader enligt budget.  

Räddningstjänsten: prognostiseras ett underskott om -300 000 kronor.  

Det saknades cirka 1 200 000 kronor i räddningstjänstens budget beroende på en 
kombination av ökade utbildningskostnader och ett nytt utbildningssystem.  

En rad åtgärder har vidtagits av Ölands kommunalförbund för att komma till rätta 
med detta - bland annat har räddningsstyrkan i Böda tagits bort. Dessutom har ett 
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flertal engångsåtgärder vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, beman-
ningen i Degerhamn och det nya förrådet i Färjestaden beräknas vara klart först i 
december.  

IT: prognostiseras hamna 300 000 kronor sämre än budget.  

IT-verksamheten har en "nollram" vilket innebär att verksamheten fakturerar re-
spektive kommun de kostnader som uppstår.  

IT-verksamheten är helt beroende av det som respektive kommun bestäm-mer - 
även de ändrade arbetssätt som implementerats i samband med Corona-viruset 
och som har bidragit till ökade kostnader.  

Utöver detta gjordes parametrarna om för hur IT-verksamhetens kostnader beräk-
nas till 2020, vilket innebär att övriga verksamheter inom kommunal-förbundet skul-
le ha betalat mer för IT-driften - men då detta aldrig förankra-des i budgeten så in-
nebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka sina kostnader.  

Avskrivningar: prognosen för avskrivningar ligger på samma nivå som budget 
men är beroende av när på året investeringarna genomförs.  

Finansförvaltning: prognosen är i dagsläget 600 000 kronor bättre än budget trots 
att det saknas täckning för pensionsutbetalningarna. Detta förklaras av de tillfäl-liga 
sänkningarna av arbetsgivaravgifterna, vilket ger minskade kostnader med cirka 
150 000 kronor i månaden perioden mars - juni. 

Ölands kommunalförbund beslutade 2020-10-09 § 38 att lämna delårsrapporten till 
medlemskommunerna för godkännande av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 38 Delårsrapport 2; 
2020-01-01--2020-08-30. 
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 38 Delårsrapport 
2 2020. 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 186 Godkännande av delårsbokslut 2020 Ölands 
kommunalförbund. 
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirketion 2020-12-11 § 54 
Granskning av Delårsrapport 2; 2020-01-01--2020-08-30: Granskning av delårsrap-
port 2020 Ölands kommunalförbund. 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirketion 2020-12-11 § 54 
Granskning av Delårsrapport 2; 2020-01-01--2020-08-30. 

Beslut skickas till 
Ölands kommunalförbund 
______________
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§ 10 Dnr 2020/91 026 KS 
 
Jämställdhets- och mångfaldspolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram en 
revidering av jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun samt ett 
förslag till revidering av kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 § 254 föreslår att kommunfullmäktige 
föreslås anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110. 

Jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021, 2020-11-18. 

Förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, 2020-11-26. 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-26. 

Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 195 Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Joel Schäfer (S), Carl Malgerud (M) och Staf-
fan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand återremiss för att se över punkt två, i andra 
hand att punkt två, stycke tre stryks. 

Per Lublin (ÖP) yrkar att i stycke tre göra följande tillägg ”När vakanser uppstår 
bland ordförandeposterna i nämnder och styrelser ska fyllnad ske på sådant sätt att 
eventuell skevhet i könsfördelningen bland ordförandeposterna minskar.”. 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; Erik Arvidssons återremissyrkande; Ilko Corkovic med fleras bifallsyrkan-
de; Per Lublins tilläggsyrkande; och Erik Arvidssons ändringsyrkande att styrka 
punkt två, stycke tre.  

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs 
avseende Erik Arvidssons återremissyrkande, Per Lublins tilläggsyrkande och Erik 
Arvidssons ändringsyrkande. 
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Omröstning 1 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs på 
dagens sammaträde röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons återremissyrkan-
de röstar nej.  

Vid omröstningen avges 18 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 2). Där-
med ska ärendet avgöras på dagens sammaträde. 

Omröstning 2 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå Per Lublins 
tilläggsyrkande röstar ja och de som stödjer Per Lublins tilläggsyrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 3). Därmed av-
slås Per Lublins tilläggsyrkande. 

Omröstning 3 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå Erik Arvidssons 
ändringsyrkande röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons ändringsyrkande rös-
tar nej.  

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 2 nej-röster (se BILAGA 4). Därmed av-
slås Per Lublins tilläggsyrkande och kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).  

Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna skriftlig reservation (vid tillfälle för justering 
har ledamoten inte inkommit med en skriftlig reservation). 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning (vid tillfälle för ju-
stering har ledamoten inte inkommit med en protokollsanteckning). 

Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Verksamhetsutvecklaren 
______________
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Reservation  KF ärende 10 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att stryka stycke 3 ur attsats 2 i 
kommunens jämställdhets och mångfaldspolicy. 

Kommunen ska anställa medarbetare med fokus på lämplighet och kompetens 
inte med anledning av ålder , kön , etnicitet , sexuell läggning eller hudfärg. Vi 
är oroliga att värdefull kompetens kan gå till spillo och vi tolkar stycket som att 
det är fritt fram att kvotera in personal vilket vore mycket olyckligt och kan 
resultera i rättsprocesser. Vi i SD vill att alla ska ha samma villkor på 
arbetsmarknaden oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. 

 

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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§ 11 Dnr 2019/27 007 KS 
 
För kännedom: Svar på granskningsrapport om ekonomistyrning 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat att 
genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen säkerställer att ekonomistyr-
ningen bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  PwC har på upp-
drag av kommunens revisorer granskat ekonomistyrning och rekommenderar 
kommunstyrelsen att: 

- Tillse att de konsekvensanalyser som ska upprättas vid beslut om åtgärds-
planen förtydligas och bifogas nämndernas beslut som skickas till kommun-
styrelsen. 

- Utveckla användandet av volymtal, nyckeltal och jämförelser för att beskriva 
verksamheten och tydligare underbygga de ekonomiska aspekterna av 
budgeten. 

- Se över budgeteringen av vissa poster inom finansförvaltningen dels vad 
gäller precisionen vid budgetering, dels att justering görs enligt kommun-
fullmäktiges beslut. 

- Se över planeringen av sammanträden till kommande år med hänsyn till att 
delårsrapporten som upprättas per 31 augusti bör komma kommunfullmäk-
tige till del så tidigt som möjligt ur ett styrningsperspektiv. I dagsläget är det 
endast sex veckor kvar av året då fullmäktige behandlar delårsrapporten.  

- Dokumentet Budgetförutsättningar utökas med tidplan och därefter beslutas 
politiskt för att tydliggöra förutsättningarna ytterligare. 

- Se över underlaget till utformning av styrmodellen, i syfte att förtydliga bud-
getprocessen så att nämndernas budgetförslag överlämnas till kommunsty-
relsen efter beslut i respektive nämnd.  

Kommunstyrelsen 2021-01-26 § 6 beslutade att överlämna redovisningen av åt-
gärder som svar till revisorerna samt att uppdra till förvaltningen att verkställa åt-
gärderna. Svaret lämnades till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Slutgiltig rapport granskning av ekonomistyrning Borgholm, 2020-09-11 

Kommunrevisorernas beslut Granskning av ekonomistyrning, 2020-09-11 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20. 

Kommunstyrelsen 2021-01-26 § 6 Svar på granskningsrapport om ekonomistyrning 

______________
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§ 12 Dnr 2015/36 214 KS 
 
För kännedom: Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att anta detaljplan för Solberga 3:1 m.fl. 
Efter antagande kunde dock länsstyrelsen notera att en mindre del av detaljplanen 
möjliggjorde byggnation av sjöbodar på ett sätt som inte är förenligt med strand-
skyddet, vilket ger skäl att överpröva och upphäva kommunens beslut att anta de-
taljplanen. Länsstyrelsen önskar inte upphäva hela detaljplanen utan presenterar 
istället ett förslag som innebär att endast den mindre del som strider mot strand-
skyddet upphävs och resterande del av detaljplanen släpps. För att detta ska kun-
na genomföras behöver länsstyrelsen kommunstyrelsen i Borgholms kommuns 
godkännande.  

Delen som upphävs utgörs av platsen markerat e2 15 på plankartan antagen av 
kommunfullmäktige 020-10-19 § 169. 

Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 194 godkände att länsstyrelsen delvis upphäver 
detaljplan för Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-07. 

Plankarta Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 - antagen av kommunfullmäktige 2020-
10-19 § 169. 

Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 194 Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.  

______________
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§ 13 Dnr 2020/212 KS 
 
För kännedom: Uppdrag till Räddningstjänst Öland att utreda förutsätt-
ningarna för gemensam organisation för kommunal räddningstjänst 

Ärendebeskrivning 
Regeringens proposition (2019/20:176) om en effektivare kommunal räddnings-
tjänst föreslår bland annat följande: 

Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripan-
de ledning ständigt ska upprätthållas (inre befäl i en ledningscentral). 

- Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast kontakt-
punkt i tjänst in de kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar för alla or-
ganisationer som behöver samverka med eller annars kontakta den kommunal 
räddningstjänsten. 

- Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i den över-
gripande ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp insatsledningen samt 
disponera och prioritera de resurser som finns i beredskap, måste finnas be-
fattningshavare som omedelbart kan fatta beslut (inre befäl till ledningscentral). 

- För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningsha-vare som 
är tillgängliga när behov uppstår (Räddningschef i beredskap). 

- Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas ge-
mensamt. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, med ett omställningsår och idrift-
tagande i januari 2022. Därefter kan statens tillsyn över kommunernas räddnings-
tjänster påbörjas. 

För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna för kom-
munerna Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, 
Högsby och Oskarshamn utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam orga-
nisation i form av ett räddningstjänstförbund.  

Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av befintliga 
resurser kommer att ha möjlighet att möta statens framtida krav på ledning av 
kommunal räddningstjänst.  

I samband med sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsning-
ar som behöver göras på respektive organisations räddningstjänst för att uppfylla 
framtida krav inom befintlig organisation om det inte genomförs en förbundsbild-
ning.  

Redovisning av utredningen förväntas under april månad 2021. 
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Ölands kommunalförbunds direktion 2020-10-09 § 47 beslutade följande:  

- att överlämna till kommunstyrelserna i medlemskommunerna Borgholm och 
Mörbylånga för ställningstagande och beslut gällande att ge i uppdrag till 
Räddningstjänst Öland att till-sammans med räddningstjänsterna i Emmaboda, 
Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn kommuner att ut-
reda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal 
räddningstjänst. 

- att i utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att upp-
fylla framtida lagkrav i befintliga organisationer som en jämförelse mot alterna-
tivet att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

- att utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som 
civil beredskap, trygghetsarbete och liknande arbets-uppgifter som idag hante-
ras av många räddningstjänster inom regionen. 

- att utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser. 

Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 189 beslutade att ge uppdrag till Räddningstjänst 
Öland i enlighet med Ölands kommunalförbunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47 Utredningsuppdrag 
förbundsbildning. 
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47 
Utredningsuppdrag förbundsbildning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 266 Uppdrag till Räddningstjänst 
Öland att utreda förutsättningarna för gemensam organisation för kommunal rädd-
ningstjänst. 

Kommunstyrelsen 2020-12-15 § 189 Uppdrag till Räddningstjänst Öland att utreda 
förutsättningarna för gemensam organisation för kommunal räddningstjänst. 

______________
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Kommunfullmäktige 2021-02-15 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021 klockan 18:20:00.

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)      -         Karl-Gustav Stegermark 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)       -                                                     
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                     
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
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Kommunfullmäktige 2020-12-15 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021.
Jämställdhets- och mångfaldspolicy, De som stödjer att ärendet avgörs på dagens sammaträde röstar ja 
och de som stödjer Erik Arvidssons återremissyrkande röstar nej.

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)      -         Karl-Gustav Stegermark 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: 18 2 1 14
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Kommunfullmäktige 2020-12-15 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021.
Jämställdhets- och mångfaldspolicy, De som stödjer att avslå Per Lublins tilläggsyrkande röstar ja och de 
som stödjer Per Lublins tilläggsyrkande röstar nej.

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)      -         Karl-Gustav Stegermark 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: 20 1 0 14
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Kommunfullmäktige 2020-12-15 BILAGA 4

Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021.
Jämställdhets- och mångfaldspolicy, De som stödjer att avslå Erik Arvidssons ändringsyrkande röstar ja 
och de som stödjer Erik Arvidssons ändringsyrkande röstar nej.

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)      -         Karl-Gustav Stegermark 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
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