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§ 14  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 
______________
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§ 15  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med ändringen att bordlägga följande punkter:  

INTERPELLATION till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande om ut-
delning av broddar. 

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande om utdelning av brod-
dar. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige bordlägger följande punkter till nästa 
sammanträde: 

- INTERPELLATION till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande om utdel-
ning av broddar. 

- INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande om utdelning av broddar. 

______________
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§ 16 Dnr 2021/14 109 KS 
 
Redovisning av inkomna E-förslag och motioner som är under bered-
ning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lägga ställningstaganden avseende följande E-förslag som slutligt behandlats 

av nämnd till handlingarna: 

A. Dnr 2020/30-008 Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus 
med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun. Kommunsty-
relsens 2020-09-22 § 136 beslutade att avslå medborgarförlaget ef-
tersom kommunen saknar resurserna att bistå med denna hjälp och för 
att inte utsätta sig för risk att bli skadeståndsskyldig. 

B. 2020/92-008 Inköp av lådlastcyklar till förskolorna. Utbildningsnämnden 
2020-10-21 § 91 beslutade att tacka för ett bra förslag men avvakta med 
inköp av lådlastcyklar och att lägga till lådlastcyklar till utbildningsnämn-
dens kalendarium för att beakta förslaget i budgetarbetet inför budget år 
2022.  

C. Dnr 2019/151-008 Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera öde-
hus med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun. Kom-
munstyrelsens 2020-03-24 § 42 beslutade att följa de lokala ordningsfö-
reskrifterna och avslå medborgarförslaget. 

D. Dnr 2020/84-008 Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm 
och Köpingsvik. Kommunstyrelsens 2020-10-20 § 145 beslutade att 
kommunen i kommande projekt ska ta sittplatser och bänkar i beaktning 
och att härmed anse medborgarförslaget besvarat. 

E. Dnr 2019/217-008 "Meröppet" på biblioteket i Löttorp. Kommunstyrel-
sens 2020-12-07 § 191 beslutade att anse medborgarförslaget besvarat 
då förslagets syfte uppfylls i och med färdigställandet av Åkerboskolans 
nya lokaler. 

att  lägga redovisningen av inkomna E-förslag och motioner som är under bered-
ning till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa 

1. de motioner som inte har beretts färdigt. 
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av in-

komna E-förslag vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och okto-
ber. 
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Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redo-
visning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Redovisning av inkomna e-förslag, medborgarförslag och motioner som är under 
beredning till mars 2021, 2021-03-05 

______________

6



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-15 17   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 17 Dnr 2021/70 008 KS 
 
Anmälan: E-Förslag: Parkeringstillstånd till fastboende i Borgholms 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

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

Ärendebeskrivning 
Kim Johnsson föreslår följande i ett e-förslag som är inskickat 2020-11-18 och fått 
minst 25 röster av Borgholms kommuninvånare: 

Vissa av oss som är fastboende i kommunen (personligen bor jag i Borgholm) har 
behov av att parkera bilen på gatan. Detta är på många gator tillåtet, dock max 24 
timmar i sträck. Alltså måste bilen flyttas minst en gång per dygn. 

För oss som inte har behov av att köra bilen varje dag blir detta lite konstigt. Dels 
är det inte alltid möjligt, ifall vi exempelvis skulle vara borta i mer än 24 timmar utan 
att ta med bilen (bussen är ju miljövänligare) eller om vi på grund av sjukdom inte 
har möjlighet till detta. 

Dessutom är det ju väldigt dåligt för miljön att tvingas köra bilen varje dag trots att 
vi inte har något behov av det. I dessa upplysta tider när vi försöker göra allt vi kan 
för att rädda miljön så känns det konstigt att vi ska behöva välja mellan att skada 
miljön eller riskera felparkeringsavgift. 

Mitt förslag är därför att vi som är fastboende i kommunen ska kunna ansöka om 
parkeringstillstånd för att få parkera på gatan längre än 24 timmar. Förslagsvis är 
ett sådant tillstånd bundet till bilens registreringsnummer och bostadsort, och max 
ett tillstånd per person (eller annan rimlig gräns). Om tillståndet ska ha en tidsgräns 
för hur länge man får parkera med tillståndet utan att flytta bilen så föreslår jag en 
vecka. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget, 2020-11-18. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för ställningstagande 
och beslut. 

Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att fullmäktige ska fatta beslut i ärendet. 
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Ordförande drar tillbaka sitt förslag och konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 18 Dnr 2021/68 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag; Hundrastgård 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

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

Ärendebeskrivning 
Inger Ruud föreslår följande i ett e-förslag som är inskickat 2020-11-27 och fått 
minst 25 röster av Borgholms kommuninvånare:  

Eftersom planering sker för Mejeriviken så tycker jag att det skall finnas en rejäl in-
hägnad hundrastgård där i anslutning till det fina hundbadet. Det som finns idag i 
Åkerhagen är alldeles felplacerat och används inte till hundrastgård utan endast 
som rök tillhåll för skolans ungdomar. Antingen flytta detta eller ett nytt lite större. 

Hundrastgårdens placering vid hundbadet stämmer bättre och kan även användas 
av campingens gäster med hundar. Hundarna ligger bundna vid husbilar och hus-
vagnar och behöver få vara lösa och leka med andra hundar. Hundbadet är flitigt 
använt på sommaren och jag har uppfattat flera kommentarer om att det saknas en 
hundrastgård med helst med dubbla grindar och sluss för in och utsläpp. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget, 2020-11-27. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 19 Dnr 2021/69 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag; Inhägnand plats i Borgholms tätort för att ta emot 
trädgårdsavfall 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

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

Ärendebeskrivning 
Pelle Crantzföreslår följande i ett e-förslag som är inskickat 2020-11-19 och fått 
minst 25 röster av Borgholms kommuninvånare:  

Under höst och vår transporteras trädgårdsavfall från tätorten Borgholm till Kallegu-
ta, en sträcka på 1,5 mil tur o retur. Transporterna sker med släpkärra eller via 
plastsäckar i bilutrymme. Under höst och vår är det en frekvent biltrafik till återvin-
ningsstationen. Det gäller både kommun, fastighetsbolag och privatpersoner. Detta 
kan inte anses som ett miljövänligt handhavande av trädgårdsavfall. Förslag: Att 
kommunen anordnar en inhängnad plats i Borgholms tätort, förslagsvis Rosenfors-
området där kommunen äger mark (Kungsgården). Öppettiderna ska vara reglera-
de och bemannade. Här ska då tas emot trädgårdsavfall exempelvis ris, och löv. 
Syftet med förslaget är minskad biltrafik ur miljö- och trafikaspekt samt förbättrad 
tillgänglighet för tätortens invånare. 

Beslutsunderlag 
E-förslaget, 2020-11-19. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________

10



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-15 20   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 20 Dnr 2021/77 KS 
 
Anmälan - Motion (Carl Malgerud M) ”Inför omsorgsläkare i kommunen i 
samverkan med regionen” 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2021-03-12: 

att  förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett 
tillägg i Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 21 Dnr 2021/71 109 KS 
 
Anmälan: Motion - att rekommendera de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den 
vakanta ordförandeposten 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08: 

att  rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår 
kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare 
och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning: 

Ber att få hävda min lagstadgade rätt att som ledamot få hävda få lämna in motioner 
ocensurerat och få dessa behandlade. Är förvånad över att detta inte kunde fastäl-
las utan tjugo minuters diskussion i samband med anmälan av motionen. Ifrågasät-
ter dessutom starkt att kommunfullmäktige inte skulle ha rätt att ge en allmänt hållen 
rekommendation till partierna syftande till ökad jämställdhet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 22 Dnr 2018/49 109 KS 
 
Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2018-01-17 att kommunfullmäktige ger kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att bygga en ny sporthall i Borg-
holm. I detta uppdrag ingår att undersöka möjligheterna till extern finansiering. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 § 42 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-02 § 21, i enlighet med arbetsutskottets för-
slag till beslut, att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12 § 14. 

Kommunstyrelsen 2021-03-09 § 21. 

Bedömning 
I motionen framförs att Borgholms sporthall som byggdes 1969 börjar bli omodern. 
Vidare anförs att det tillkommit nya sporter och nya användningsområden för hallen 
samt att konkurrensen har hårdnat om tillgängliga tider framförallt under vinterhalv-
året. Motionen föreslår därför en ny hall med kapacitet för 500-1000 åskådare vilket 
skulle möjliggöra fler användningsområden till gagn även för vårt lokala näringsliv.  

Kommunledningsförvaltningen som har berett ärendet delar uppfattningen att 
sporthallen är sliten och har ett eftersatt underhåll sedan många år. Det hade ock-
så kunnat berika vårt förenings- och näringsliv om det hade funnits publikkapacitet. 
I kommunens lokalförsörjningsplan anges prioriterade objekt fram till 2025 och här 
finns inte sporthallen med som särskilt objekt då många andra verksamhetsfastig-
heter har stort underhållsbehov. Däremot finns en årlig pott avsatt i budgeten för 
mindre underhåll och akuta fel för de objekt som inte prioriterats i underhållspla-
nen.   

För att få en uppfattning av vad en ny skulle kosta har förvaltningen undersökt vad 
ett par andra nybyggda sporthallar med omklädningsrum, förråd och nödvändiga 
kringytor kostat. Här kan nämnas: 
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- den nya sporthallen i Färjestaden med läktarkapacitet om 130 åskådare. Vinnan-
de anbud låg på knappt 17 000 000 kronor. 

- En ny sporthall i Bengtsfors med cirka 200 åskådares läktarkapacitet. Här uppgick 
lägsta anbudspris till cirka 31 000 000 kronor. 

Kommunen har stora inplanerade investeringar kommande år. De största är den 
nya Åkerboskolan och indirekt nya Ekbacka där kommunens kommer vara hyres-
gäst för att driva ett särskilt boende med 80 platser. Härtill ska läggas stora inve-
steringar i VA-utbyggnad och andra infrastrukturinvesteringar. Att då finansiera en 
helt ny isporthall blir svårt under innevarande period. Däremot bör sporthallen re-
noveras vilket får prioriteras i kommande års underhållsplan.  

Den externa finansiering som kan finnas att tillgå vid uppförande av en ny hall eller 
en större ombyggnad av befintlig sporthall finns hos smålandsidrotten, boverket 
och sponsorer till exempel sparbanksstiftelsen.  

En ny större sporthall alternativt om- och utbyggnad av nuvarande sporthall med 
publikkapacitet bör utredas vidare inklusive möjliga placeringar och medfinansie-
ring i enlighet med motionen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Per Lublin (ÖP), Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Torbjörn Johansson 
(FÖL) och Marwin Johansson (KD) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut att bifalla motionen; och Per Lublins med fleras yrkande att avslå motio-
nen.  

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att bifalla motionen.  

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att bifalla motionen röstar 
ja och de som stödjer att avslå motionen röstar nej.  

Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 10 nej-röster (se BILAGA 2). Därmed bi-
falls motionen. 

Reservation 
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna skriftlig reservation (se nedan). 

Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL) anmäler avsikt att lämna 
skriftlig reservation (se nedan). 
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Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) anmäler avsikt att lämna skriftlig reser-
vation (vid tillfälle för justering har ledamoten inte inkommit med en skriftlig reserva-
tion). 

Protokollsanteckning 
Erik Arvidsson (SD) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning (vid tillfälle för 
justering har ledamoten inte inkommit med en protokollsanteckning). 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Wed, 24 Mar 2021 13:30:01 +0100
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun
Cc:                                      Per Lublin
Subject:                             RESERVATION

RESERVATION
mot kommunfullmäktiges beslut att bifalla motion om utredning för att bygga en helt ny 
kombinerad sport- och mässhall i Borgholm.
Har vi inte råd att bygga till och utveckla nuvarande sporthall i Borgholm - där ett 
medborgarförslag om detta för bara ett år sedan fick avslag - så har vi ännu mindre råd att satsa 
på en helt ny stor hallanläggning för en publik på upp till 1000 personer i det ännu kärvare 
dagsläge som råder idag. 
Att då sätta igång med en utredning om detta känns som totalt meningslöst och helt bortkastade 
pengar. Utredningar av detta slag är sannerligen inte gratis, så där kan medborgarnas pengar 
faktiskt användas bättre.
Motionen luktar valfläsk så det bara stinker om det och mycket riktigt var det bara motionärens 
parti (S) och dess båda nu så ynkliga stödpartier (C och V) som röstade för bifall med 11 - 10.
Har svårt att förstå varför kommunens medborgare ska behöva betala för 
socialdemokraternas valfläsk med en dyrbar utredning som ändå inte kan leda till 
någonting, den borde väl istället socialdemokraterna kunna betala för med den egna 
partikassan! 
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Reservation kommunfullmäktige 2021-03-15 
Ärende 11.  Motion Ny sporthall Borgholm 
 
En motion skall tas i sin helhet. Det går vare sig att lägga till eller ta bort något. 
Denna motion är ställd så att det enda alternativet vi har att ta ställning till  är att utreda möjligheten 
att bygga en ny sporthall. 
 
Vi skulle, som även skrivs i bilagd tjänsteskrivelse, även vilja utreda möjligheten till om- och 
tillbyggnad av befintlig byggnad  så vi har två alternativen att jämföra med vid kommande beslut. 
 
Då det inte är möjligt att komplettera beslutet med denna att-sats ser vi ingen annan möjlighet än att 
säga nej. 
 
Därmed reserverar vi oss mot dagens beslut. 
 
 
Framtid Öland  
(Kvittning gör att vi bara har två ledamöter i KF) 
Annette Hemlin 
Torbjörn Johansson 
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§ 23 Dnr 2019/117 212 KS 
 
Projektplan för ny Översiktsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  påbörja arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan. 

att  godkänna revidering av projektplan för arbetet med ny översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med översiktsplanen är fortfarande i ett tidigt skede. Sedan nuvarande pro-
jektplan antogs har bland annat förberedande workshops och dialoger genomförts, 
men arbetet har försenats av Coronapandemin och brist på resurser inom projek-
tet. Under 2021 ligger fokus på att ta fram ett planförslag och att samråda detta 
med allmänhet och berörda instanser.  

Det nu gällande beslutet om att påbörja arbetet med ny översiktsplan fattades 
2014-06-10. Under de år som gått sedan nämnda beslut har både lagstiftningen, 
omvärlden och organisationen förändrats. Det finns därför behov av att fatta ett nytt 
beslut för att skapa tydlighet i den formella processen. 

Kommunens samhällsplanerare är projektledare för projektet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - 2021-01-27. 

Projektplan för Översiktsplan Borgholms kommun reviderad - 2021-01-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09 § 33. 

Kommunstyrelsen 2021-03-02 § 24. 

Bedömning 
Eftersom arbetet med översiktsplanen har försenats har en ny projektplan tagits 
fram. I den har tidsplanen justerats och översiktsplanen förväntas nu vara klar 
2023 mot tidigare 2022. Även projektgruppens sammansättning har justerats då 
fler externa konsulttimmar kommer användas i projektet än vad som var den ur-
sprungliga tanken. 

Att i samband med beslut om att revidera projektplanen även fatta ett nytt beslut 
om att påbörja arbetet med ny översiktsplan skapar tydlighet och transparens och 
gör att eventuella missförstånd gällande den formella processen kan undvikas. 
Detta innebär inte att kommunen gör en omstart av arbetet, utan beslutet är en 
fortsättning av pågående arbete med att ta fram en ny översiktplan.  

Den 1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser gällande översiktsplanering i 3 kap 
plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska 
bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktu-

18



 Sammanträdesprotokoll 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-15 23   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

ell. Övergångsbestämmelserna gör gällande att äldre bestämmelser, med vissa 
undantag, ska gälla för ärenden om översiktsplaner som har påbörjats före 1 april 
2020.  

Konsekvensanalys 
Att fortsätta projektet utifrån beslutet 2014-06-10 skapar otydlighet gällande vilken 
lagstiftning som gäller. Ett flertal förändringar i plan- och bygglagen har skett under 
senare år vilket gör att kommunen måste förhålla sig till de övergångsbestämmelser 
som är förenat med dessa ändringar.  

Beslutet förlänger översiktsplanen så att den får en planringshorisont som sträcker 
sig till 2040. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C) Carl Malgerud (M), Marcel 
van Luijn (M) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 

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

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att bifalla motionen.  

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att bifalla kommunstyrel-
sens förslag röstar ja och de som stödjer att avslå kommunstyrelsens förslag röstar 
nej.  

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 3). Därmed bifalls 
motionen. 

Reservation 
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna skriftlig reservation (se nedan). 

Beslut skickas till 
Samhällsplaneraren 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Wed, 24 Mar 2021 13:31:35 +0100
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun
Subject:                             RESERVATION öpl

RESERVATION
mot kommunfullmäktiges beslut om ny översiktsplan.
Det tillhör knappast kommunens kärnverksamhet att ständigt hålla på med markplanering. Det 
gagnar inte medborgarna på samma sätt som äldreomsorg, hemtjänst, skolor, förskolor, 
skolskjutsar och annan kollektivtrafik. 
Att lägga stora resurser på fortlöpande markplanering känns meningslöst så länge som 
kommunerna saknar effektivt fungerande styrmedel för hur den färdigplanerade marken i 
verkligheten ska komma att användas - och verkligen kan styra upp så att mark avsedd för 
permanent boende verkligen blir utnyttjad på det sättet och inte för fritidsbebyggelse.
I rådande läge borde vi hålla till goda med den översiktsplan som redan finns och där 
skyddsvärda områden redan finns angivna. Om man i den fördjupade översiktsplanen för 
Borgholm - Köpingsvik stryker det av de fastboende i Borgehage hårt kritiserade planerade nya 
bostadsområdet där samt i planen Rälla - Ekerum stryker den planerade och ifrågasatta 
bebyggelsen ”Järnnian” i Rällaskogen samt tillför ett kapitel till översiktsplanen rörande 
bebyggelse på låglänt mark som i framtiden riskerar att översvämmas p g a stigande havsnivåer, 
så kan vi tills vidare gott hålla tillgodo med den översiktsplan som redan finns.
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§ 24 Dnr 2021/27 003 KS 
 
Revidering av integritetspolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta bifogad revidering av Integritetspolicy antagen av fullmäktige 2018-08-

20 § 170. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog en Integritetspolicy för Borgholms kommun 2018-08-20 
§ 170. Då hade EU:s dataskyddsförordning nyligen trätt i kraft, och policyn speglar 
det som då bedömdes som väsentligt. Erfarenhet och praxis därefter visar att det 
viktigaste med en kommuns integritetspolicy är att förklara hur kommunen behand-
lar medborgares/kunders personuppgifter. Policyn behöver därför revideras med 
avseende på detta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad integritetspolicy, 2021-01-30. 

Integritetspolicy för alla anställda och förtroendevalda politiker, Borgholms kommun 
och dess bolag antagen av Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 170. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09 § 38. 

Kommunstyrelsen 2021-03-09 § 22. 

Bedömning 
Gällande policy beskriver regelverket i EU:s dataskyddsförordning (populärt kallad 
GDPR). Den tar främst upp saker som inte behöver stå i en policy, eftersom de re-
dan är reglerade i lag och kommunen har inga alternativ till hur man lagligt skulle 
kunna göra annorlunda. Det policyn istället bör innehålla är den praxis som kom-
munen utifrån lagstiftningen valt att tillämpas, och där det finns alternativa sätt att 
agera som fortfarande är inom lagens ram.  

Ett förslag till reviderad policy som fokuserar på att förklara hur just Borgholms 
kommun tillämpar lagstiftningen om personuppgifter för i första hand medborga-
re/kunder, men även för anställda och förtroendevalda, har tagits fram. 

Konsekvensanalys 
Revideringen av integritetspolicyn har inga ekonomiska konsekvenser. Den bidrar 
endast till att förtydliga kommunens agerade för tredje part. 

Dagens sammanträde 
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i beredning eller beslut i ärendet. 
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Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklaren 
______________
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§ 25 Dnr 2021/24 041 KS 
 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021. 

att  anta Taxa för brandskyddskontroll 2021. 

Taxorna gäller från och med 2021-03-01. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland, en del av Ölands kommunalförbund, har 2021-01-11 
lämnat förslag på ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll efter att SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) genomfört sin årliga indexuppräkningen. Dessa 
publicerades i december och det senaste datumet för att anta föreslagna föränd-
ringar uppges vara 2021-03-01. Av den anledningen hinner den inte antas via den 
vanliga ärendegången inom Ölands kommunalförbund, utan har lämnats till med-
lemskommunerna för antagande.  

Nuvarande taxa infördes 2019-07-01. Förslaget innehåller en uppräkning av taxan 
enligt SKR:s indexuppräkning och en förändring av grundavgiften för sotning så att 
grundavgiften blir samma för åretrunthus och fritidshus. Av det formulär som SKR 
skickat kommunalförbundet är uppräkningen på 9,63 % från och med 2021-03-01 
och är enligt avtal som träffats mellan SKR och Skorstensfejarmästarnas Riksför-
bund.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Öland Tjänsteskrivelse - Ändring av taxa Borgholm 2021, 2021-
01-11. 

Taxa för brandskyddskontroll Borgholm 2021, 2021-01-11. 

Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021, 2021-01-11. 

Skrivelse från sotaren angående förändring av grundavgift, 2021-01-11. 

SKR Cirkulär-20-50, 2021-01-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 § 25. 

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

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Öland 
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Ölands kommunalförbund 
Mörbylånga kommun 
______________
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Kommunfullmäktige 2021-03-15 BILAGA 1

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

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)      -         X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -                                                  
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
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Kommunfullmäktige 2021-03-15 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2021.
Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm, De som stödjer att bifalla motionen röstar ja och de 
som stödjer att avslå motionen 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)      -         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: 11 10 14

26



Kommunfullmäktige 2021-03-15 BILAGA 3

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2021.
Projektplan för ny Översiktsplan, De som stödjer att bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och de 
som stödjer att avslå kommunstyrelsens förslag 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)      -         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 14
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