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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 171 Godkännande av kungörelse 4

§ 172 Godkännande av dagordning 5

§ 173 Allmänhetens frågestund 6

§ 174 Information revisorerna 7

§ 175 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för 
folkbokförda i kommunen 

2019/175 008 8

§ 176 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av 
trygghetsboende på f d Solkattentomterna i Borgholm

2019/193 109 9

§ 177 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av regelverket för den 
kommunala biståndsbedömningen 

2019/195 109 10

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

2019/199 109 11

§ 179 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för 
ungdomar

2019/206 109 12

§ 180 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till 
föreningar

2019/207 109 13

§ 181 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt 
översyn av torgbeläggningen med mera

2019/210 109 14

§ 182 ANMÄLAN; Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi 2019/218 109 15

§ 183 ANMÄLAN; Motion (M FÖL KD) - gällande organisation 2019/219 109 16

§ 184 ANMÄLAN; Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder 2019/220 109 17

§ 185 ANMÄLAN; Interpellation (Marcel van Luijn M) till kommunstyrelsens 
ordförande - verkställande av demokratiberedningens uppdrag

2019/7 101 18 - 19

§ 186 ANMÄLAN; Interpellation (Marcel van Luijn M) till kommunstyrelsens 
ordförande - utvärdering av sommarkortet

2019/7 101 20

§ 187 ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande - trygghetsboende på f d Solkattentomten

2019/7 101 21 - 22

§ 188 Enkel fråga (Marcel van Luijn M)  till kommunstyrelsens ordförande - 
fritidsbanken 

2019/7 101 23

§ 189 Antagande av Borgholms kommuns bredbandsstrategi 2020-2025 2018/196 003 24

§ 190 Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen 2019/79 003 25

§ 191 Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun 2019/75 106 26 - 27

§ 192 Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden samt planer för praktiskt arbete

2019/163 189 28 - 29

§ 193 Val av fem nämndemän för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt 2019/67 116 30
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1 2019/176 253 31

§ 195 Godkännande av försäljning; Borgholm Energi AB:s aktieinnehav i 
Bixia

2019/173 370 32 - 35

§ 196 Godkännande av försäljning; Borgholm Energi AB fastigheter 
Resedan 9 och 11

2019/174 253 36 - 38

§ 197 Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring 
Åkerboskolan 

2019/72 109 39 - 40

§ 198 Motion (Per Lublin ÖP) -  rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
2:1-väg på 136:an

2019/73 109 41

§ 199 Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Sofie Loirendal (FÖL) 
ledamot i kommunfullmäktige

2018/218 116 42

§ 200 Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Magnus Ståhl (S) ledamot 
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i socialnämnden, 
ledamot och ordförande i valberedningen, ledamot i 
hjälpmedelsnämnden, ledamot i samordningsförbundet. 

2018/218 116 43

§ 201 Politiska uppdrag 2019-2022; fyllnadsval ledamot i socialnämnden, 
valberedningen och hjälpmedelsnämnden samt representant i 
samordningsförbundet

2018/218 116 44 - 45

§ 202 Politiska uppdrag 2019-2022; fyllnadsval ordförande i 
socialnämnden

2018/218 116 46

§ 203 Politiska uppdrag 2019-2022; fyllnadsval ordförande i 
valberedningen

2018/218 116 47

§ 204 Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning

2019/80 109 48

§ 205 Sammanträdestider 2020 2019/198 006 49

§ 206 Gratulationer till Mörbylånga kommun 50
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 171

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 172

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande ären-
den. 

Dagens sammanträde
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande tillkommande anmäl-
ningsärenden:
Tre motioner från M FÖL KD.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

Vid fråga konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige godkänner dagordningen 
med tillkommande ärenden.  

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 173

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173

Allmänhetens frågestund

Ärendet utgår då inga frågor ställs.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Information revisorerna

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Ordförande för revisionen Jan Hellroth (FÖL) informerar om genomförd granskning 
av planering och styrning av hemtjänsten (ordinärt boende) inom äldreomsorgen. 

Mot bakgrund av socialnämndens ekonomiska situation har revisorerna utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att granska hemtjänstverk-
samheten inom äldreomsorgen, då verksamhetens kostnader är relativt höga jäm-
fört med strukturellt liknande kommuner. 

Av granskningen framgår att revisorerna bedömer att socialnämnden delvis säker-
ställer en ändamålsenlig uppföljning, styrning och ledning av hemtjänstverksamhe-
ten. Revisorerna ser det som viktigt att följa upp om ärenden följs upp regelbundet 
av handläggare. Förvaltningen bör också ha en långsiktig planering av hemtjänsten 
inom äldreomsorgen. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 175

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2019/175 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för folk-
bokförda i kommunen

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

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

Ärendebeskrivning
Anki Arfvidsson föreslår i medborgarförslag 2019-08-15
-  ett ”Ölandskort” för folkbokförda i kommunen för att ge rabatt till de fastboende.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Dagens sammanträde
Förslagsställaren redogör för sitt förslag. 

Presidiet föreslår att medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för ställnings-
tagande och beslut.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 176

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2019/193 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av 
trygghetsboende på f d Solkattentomterna i Borgholm

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-17 
- att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att förvärva den aktuella 

marken och där uppföra ett trygghetsboende. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
dets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 177

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 Dnr 2019/195 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av regelverket för den 
kommunala biståndsbedömningen

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-23
- att kommunfullmäktige beslutar att låta göra en total översyn av regelverket för 

den kommunala biståndsbedömningen i syfte att öka bestämmanderätten för den 
enskilde gällande sitt boende och sin vardag. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 178

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2019/199 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i Borg-
holm för unga och gamla

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-09-27
- att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utse en lämplig 

lokal vid eller i närheten av torget i Borgholm där någon slags samlingspunkt för 
såväl gamla som unga skulle kunna ordnas. (anm enligt motionens intentioner)

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 179

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2019/206 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ung-
domar

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
- att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskapsutbildningar för ung-

domar under sommarperioden, som ett komplement till de sommarjobb som 
Borgholms kommun erbjuder i dag.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi--
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 180

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2019/207 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till före-
ningar

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
- att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms 

kommun.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 181

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2019/210 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt över-
syn av torgbeläggningen med mera

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-10-10
- att kommunfullmäktige låter utreda möjligheten att få fram den gamla stensatta 

torgbrunnen igen, få bort sanden ur den och med invändig belysning och skyd-
dande plexiglas göra den synlig för allmänheten. Gärna med en förklarande 
skylt.

- att kommunfullmäktige samtidigt beslutar att låta göra en översyn av torgbelägg-
ningen för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 182

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2019/218 109 KS

ANMÄLAN; Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

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 möjligöra framtida investeringar.
- säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens 

uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 183

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2019/219 109 KS

ANMÄLAN: Motion (M FÖL KD) - gällande organisation

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-22 
- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de 

funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande 
sker skyndsamt.

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

lemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare bud-
getstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 184

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 Dnr 2019/220 109 KS

ANMÄLAN: Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

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).

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 185

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Marcel van Luijn M) till kommunstyrelsens 
ordförande - verkställande av demokratiberedningens uppdrag

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästkom-
mande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Ilko Corkovic (S): 

”Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-21 att anta samtliga förslag från en tillfällig 
demokratiberedning, vilket gav Kommunstyrelsen 11 specifika uppdrag. Av dessa 
beslut har inget genomförts eller återkopplats under de gångna två åren!

Jag tycker vi politiker ska se till att genomföra, följa upp och utvärdera alla våra be-
slut. I detta fall verkar det inte ha hänt någonting alls! Som KSO är du huvudansva-
rig för kommunstyrelsens arbete.

Därför ställer jag följande frågor som berör endast en del av besluten som togs av 
kommunfullmäktige:

1. Beslut: ”Borgholms kommun ska använda den så kallade cafémetoden för att 
diskutera en specifik fråga eller en fråga på en specifik plats, med syfte att lyssna 
och tänka tillsammans, att byta erfarenheter samt styrka vi-känsla och gemen-
skap.”
Varför har majoriteten gjort raka motsatsen till denna metod när det ordnades en 
”medborgardialog” på Åkerboskolan 2019-02-14?

2. Varför har fortfarende inte några principer för medborgardialoger tagits fram, trots 
beslut i fullmäktige att det ska klargöras tydligt när medborgardialog ska tillämpas, 
vem som ska involveras och hur den ska genomföras?

3. Har arbetet börjat med att undersöka möjlighet att tillgängliggöra diarium och 
fakturor, i enlighet med fullmäktiges beslut? Status?

4. Vad är status på beslutet att utveckla digital dialog genom att möjliggöra för 
medborgarna att ställa frågor till politiker på hemsidan, i enlighet med fullmäkti-
ges beslut?

5. Hur används fokus- och intressegruppergrupper som remissinstanser idag?

6. Vad är status på beslutet att införa en standardiserad process för planarbete, 
med syfte att förtydliga när och hur medborgardialog samt återkoppling ska ske, i 
enlighet med fullmäktiges beslut?
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 185

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7. Vilket ansvar anser du att du har som kommunstyrelsens ordförande för genom-
förande av tagna beslut?”

Beslutsunderlag
Interpellationen.

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga ger kommunfullmäktige rätt att ställa interpellationen som be-
svaras vid kommande sammanträde.  

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 186

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Marcel van Luijn M) till kommunstyrelsens 
ordförande - utvärdering av sommarkortet

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästkom-
mande sammanträde. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Ilko Corkovic (S):

”Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 att införa sommarkort för ungdomar man-
talsskrivna i Borgholm från årskurs sex till och med gymnasiet mot en kostnad på 
209 000 kronor.

Ärendet kom till kommunstyrelsen utan beredning och utan tjänsteskrivelse, och be-
loppet var inte reserverat i 2019 års budget.

Förslaget innehöll ingen information om antalet (möjliga) användare, eller kostnad 
per användare. Däremot påståenden om ”det populära sommarlovskortet” och ”kor-
tet blev succé 2018”.

Jag tycker vi politiker ska följa upp och utvärdera alla våra beslut, inte minst för att 
kunna ta bättre beslut framöver.

Därför ställer jag följande frågor:
1. Har en utvärdering gjorts av användandet av sommarkortet 2018 och 2019?
2. Om inte: när ska detta ske?
3. Hur många elever har använt kortet och hur ofta, m a o vad är effekten av denna 

”satsning”?
4. Motsvarar användandet det syfte kortet skulle ha?
5. Vad var kostnaden per användare/tillfälle?
6. Tycker du att dessa kostnader är rimliga?
7. Kommer majoriteten att besluta om sommerkortet igen för år 2020?
8. Om så är fallet, varför budgeterades inte motsvarande belopp i budget för 2020?”

Beslutsunderlag
Interpellationen. 

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga ger kommunfullmäktige rätt att ställa interpellationen som be-
svaras vid kommande sammanträde.  

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
______________
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§ 187 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande - trygghetsboende på f d Solkattentomten

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

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

”I förra månaden lämnade jag in ett förslag i stadshuset i Borgholm – en motion 
ställd till kommunfullmäktige där jag föreslog att kommunfullmäktige beslutar låta ut-
reda möjligheterna att förvärva de sammanslagna Solkattentomterna och där låta 
uppföra ett attraktivt och centralt beläget kommunalt trygghetsboende. Och lämnade 
samtidigt in skisser på hur det skulle kunna - men nödvändigtvis inte måste - se ut.

Men först och främst gällde det förstås att kommunen skulle se till att komma över 
den centralt belägna, förfulande och dåligt nyttjade tomtmarken som skulle vara per-
fekt för ett blivande kommunalt trygghetsboende i Borgholm!

Medan jag var i receptionen och lämnade in handlingarna kom herr kommunalrådet 
Ilko Corkovic nyfiket förbi och anade sig väl till att något var i görningen.

Någon timme senare när jag kom gående på Södra Långgatan kommer Ilko halv-
springande efter mig och och ropar i upprörd ton:

”- Jag vet nog vad du håller på med, men vet du vad dom vill ha för tomten? Dom vill 
ha elva miljoner! Elva miljoner!!!

Hade haft god lust att fråga honom om han inte tycker att våra äldre kan vara värda 
elva miljoner, men jag valde att avstå från vad som skulle kunna ha blivit ett öppet 
gräl mitt på gatan.

Ilko borde väl annars förstå att priset naturligtvis går att förhandla ner för mark som 
mer eller mindre ligger för fäfot - och där ägaren kan drabbas av kostsamma åläg-
ganden om inget händer.

Men för Ilko är det tydligare viktigare med konstgräsplan på centralortens idrotts-
plats och flådiga förvaltningsbyggnader åt tjänstemännen än att göra något riktigt 
bra för våra äldre som inte vill leva i otrygg ensamhet hemma. Bara socialförvalt-
ningens nya lokaler i kvarteret Höken - som Ilko drev igenom - kostade mer än det 
dubbla! För att inte tala om hur Ilko vurmade för att Trafikverket skulle lägga 3 - 4 
miljarder på att i sin helhet göra om väg 136 mellan Borgholm och brofästet till en 
1:2-väg med mitträcke, ett projekt som Trafikverket lyckligtvis backade från efter 
massiva protester från samhällen och byar utmed vägen.
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Självfallet är jag fullt medveten att det tillkommer byggkostnader utöver själva mar-
ken, men dom torde vara lika stora oavsett var man bygger.

Därför vill jag nu fråga dig Ilko såsom varande kommunstyrelsens ordförande och 
heltidsarvoderat kommunalråd:

• Är inte vi äldre medborgare i Borgholms kommun och blivande äldre värda en 
extra satsning på elva miljoner?

• Har du förhandlat med ägarna till Solkattentomterna om priset och hur har det 
isåfall gått till?

• Är inte vi äldre och blivande äldre värda att kunna få ett trygghetsboende i bästa 
tänkbara läge?

•  Hur anser du att ett bra kommunalt trygghetsboende ska vara?
• Och när ska vi få ett sådant i Borgholm och på attraktiva platser som Sandvik och 

Byxelkrok?”

Beslutsunderlag
Interpellationen.

Dagens sammanträde
På ordförandens fråga ger kommunfullmäktige rätt att ställa interpellationen för be-
svarande vid kommande sammanträde. 

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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§ 188 Dnr 2019/7 101 KS

Enkel fråga (Marcel van Luijn M)  till och svar från kommunstyrelsens 
ordförande - fritidsbanken

Beslut
Kommunfullmäktige anser enkla fråga besvarad. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) ställer följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande Il-
ko Corkovic (S):

”Vad är status på inlämnad motion om fritidsbank och varför har den inte kommit 
upp för beslut efter drygt 1,5 år (!) sedan motionen anmäldes till kommunfullmäkti-
ge?
Tycker du att detta är en rimlig genomförandetid?”

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar frågan med att han ska 
uppmana tjänstemännen att omgående bereda motionen inför politiskt beslut om så 
inte är gjort. 

Beslutsunderlag
Enkel fråga.

______________
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§ 189 Dnr 2018/196 003 KS

Antagande av Borgholms kommuns bredbandsstrategi 2020-2025

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Borgholms kommuns bredbandsstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 252 till IT-chefen
att revidera bredbandstrategin, tillsammans med digitaliseringsstrategi med hand-

lingsplan, analogt med den reviderade regionala bredbandsstrategin.

Av den framtagna bredbandsstrategin framgår att Regeringen och Region Kalmar 
har höjt målsättningen för bredbandsutbyggnaden. Nu siktar man mot 100 % till 
2025 och 1 Gbit istället för 100 Mbit. Reviderad strategi för Borgholms kommun 
anger samma målsättning.

Av strategin framgår även att kommunen under åren 2020-2025 i budget avsätter 
mellan 1-5 mkr/år för att stödja bredbandsutbyggnaden och för att göra områden ak-
tuella för kommersiell utbyggnad, föreningsbidrag samt satsningar för att ta fram 
kostnader i icke kommersiella områden. Handlingsplanerna styr vilka satsningar 
som kommer att genomföras. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 252.
Förslag till bredbandsstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 205 med förslag att anta strategin.
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 141. 

Bedömning
Utbyggnaden i kommunen kommer i stort kunna ske på kommersiella grunder. I de 
områden som inte går att bygga ut kommersiellt måste kommunen gå in och an-
tingen förlägga kanalisation som gör området möjligt för kommersiell utbyggnad 
eller driva projekt för fullständig utbyggnad i området.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Tillväxtenheten, Mark- och exploatering
Plan- och Byggenheten
Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen
______________
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§ 190 Dnr 2019/79 003 KS

Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20 § 106 med minoritetsåterremiss
- att återremittera reglementet för förtydligande för att säkerställa att miljö-

och hållbarhetsberedningens verksamhet bedrivs enligt de mål och rikt-
linjer som beslutas av kommunfullmäktige genom att förtydliga: Hur 
ärenden ska INITIERAS OCH FÖRANKRAS i kommunfullmäktige, inte 
bara i fullmäktiges presidium. Samt hur DIALOG ska ske mellan be-
redningen och fullmäktige, inte bara med fullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 106 med återremiss för förtydligande.
Nytt förslag till reviderat reglemente.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-08-26 § 24 med förslag att anta föreslagna 
ändringar i reglementet.
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 143. 

Bedömning
Vid behandlingen 2019-05-20 ansåg kommunfullmäktige att förslaget till reglemen-
te fortfarande var otydligt avseende hur dialogen mellan beredningen och fullmäkti-
ge ska genomföras. Fullmäktige vill att dialogen sker med kommunfullmäktige och 
inte med fullmäktiges presidium. I reglementet finns tydligt angivet att beredningen 
ska informera fullmäktige på ordinarie sammanträde. Fullmäktiges presidium finns 
inte nämnt i reglementet.

Kommunfullmäktige ville dessutom att reglementets ursprungliga § 4 ska kvarstå 
oförändrad. Enligt kommunallagen ska en fullmäktigeberedning remittera förslag till 
nämnd/nämnder som berörs av förslaget innan förslaget skickas till fullmäktige för 
beslut. Den delen av § 4 har därför återinförts i det nya reviderade förslaget till reg-
lemente. Beredningens bedömning att den inte bör skicka sina förslag på remiss till 
organisationer kvarstår, varför den delen av paragrafen även nu föreslås strykas.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Tomas Zander (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Miljö- och hållbarhetsberedningen
______________

25



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 191

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 Dnr 2019/75 106 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Borgholms kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska enligt lag (2006:544) om kommuners ansvar vid allvarliga kriser 
göra en risk- och sårbarhetsanalys som ska levereras till länsstyrelsen senast 31 
oktober året efter allmänna val. 

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 197 med förslag att anta risk- och 
sårbarhetsanalysen. 
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 144.

Bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen har avgränsats till att huvudsakligen omfatta extraor-
dinära händelser som uppkommer på grund av olyckor av alla slag. Den omfattar 
alltså inte händelser som uppstår genom sabotage, terrorism eller höjd beredskap. 

Alla kommuner måste parallellt med risk- och sårbarhetsanalysen göra en säker-
hetsskyddsanalys och –plan. Säkerhetsskyddsanalysen ska ha sekretessnivå som 
säkerhetsskyddat material, det vill säga den får bland annat inte finnas på en dator 
som har kontakt med internet eller i ett digitalt diariesystem. Säkerhetsskyddsana-
lysen ska därför beslutas av kommunchef. För att praktiskt förenkla sekretesshan-
teringen av risk- och sårbarhetsanalysen har all information som kräver sekretess-
nivå ”säkerhetsskydd” placerats i säkerhetsskyddsanalysen. Det gäller till exempel 
hotbilder med utgångspunkt i sabotage eller terrorism. Det innebär att risk- och sår-
barhetsanalysen inte behöver ha sekretessnivå säkerhetsskydd, vilket möjliggör en 
normal politisk hantering av risk- och sårbarhetsanalysen. De delar i risk- och sår-
barhetsanalysen som berör enskilda personer, verksamheter eller företag kräver 
dock lite högre sekretess än brödtexten.  

Konsekvensanalys
Sekretessnivån på allt material som rör krishantering, samhällsviktig verksamhet 
och sårbarheter och brister i relation till samhällsviktig verksamhet har höjts i den 
nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Grunden är att man inte ska presentera fär-
diga ”listor” på sårbarheter för eventuella fiender eller illasinnade personer. Risk- 
och sårbarhetsanalysen ska därför, även om den i sin helhet inte får en sekre-
tesstämpel, behandlas som känsligt material och den kommer inte att finnas offent-
ligt tillgänglig på hemsidan.
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En risk- och sårbarhetsanalys är ett levande dokument, vars huvudsakliga syfte är 
att vägleda kommunen i arbetet att stärka förmågan att hantera extraordinära hän-
delser. De åtgärdsförslag som presenteras i risk- och sårbarhetsanalysen kommer 
att återkomma i kommunens ordinarie verksamhetsplanering och i förekommande 
fall budgetarbete. Beslut om en risk- och sårbarhetsanalys innebär därför inte att i 
analysen föreslagna åtgärder beslutas.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Säkerhetsansvarig

______________
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§ 192 Dnr 2019/163 189 KS

Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för krisled-
ningsnämnden samt planer för praktiskt arbete

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap, som 

därmed ersätter tidigare beslutade krisledningsplaner (KF § 190/18).

att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden, som ersätter reglemente 
antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 205.

Ärendebeskrivning
Kommuners ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i lag (2006:544) om 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Året efter allmänna val ska 
alla kommuner besluta om reglemente för krisledningsnämnd och ett nytt styrdoku-
ment som klargör kommunens organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid 
olika typer av samhällsstörningar. 

Beslutsunderlag
Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap.
Reglemente för krisledningsnämnden.
Tjänsteskrivelse 2019-07-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 198 med förslag att anta styrdoku-
ment och reglemente. 
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 145.

Bedömning
Reglementet för krisledningsnämnden är i sak detsamma som det tidigare besluta-
de (2015-12-14). Styrdokumentet däremot är delvis ny eftersom riktlinjerna till lag 
(2006:544) har ändrats och därmed kraven på innehåll i styrdokument (tidigare 
”Plan för hantering av extraordinära händelser”). Styrdokumentet är utformat i en-
lighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dokument ”Vägledning 
för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022”. Den vägledningen är i sin 
tur framtagen i enlighet med ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022” mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Konsekvensanalys
De förändringar som gjorts jämfört med förra mandatperioden härrör från ”Över-
enskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022”, där beslutsordningen 
för olika delar av krisarbetet ändrats. Enligt överenskommelsen ska styrdokumentet 
i första hand innehålla kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att 
kommunen själv tolkar hur man ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. 
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Det nya styrdokumentet innebär en renodling av beslutsnivåerna för politik respek-
tive tjänsteorganisationen i kommunen. Styrning beslutas politiskt, medan åtgärder 
som till exempel den konkreta utbildnings- och övningsplanen nu kan beslutas 
lägst på kommunchefnivå. Förslaget innebär dock att dokumenten plan för hante-
ring av extraordinära händelser, utbildnings- och övningsplan och kriskommunika-
tionsplan, som ska finnas som bilagor till styrdokumentet enligt lagkraven senast 
2019-12-31, beslutas av kommunstyrelsen trots att de får beslutas av kommunche-
fen.

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Säkerhetsansvarig
Författningssamlingen

______________

29



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 193

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 Dnr 2019/67 116 KS

Val av fem nämndemän för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande personer till nämndemän för Borgholms kommun

Linda Hedlund, Lisbeth Jonasson, Nina Andersson-Junkka, Kjell Jakobsson 
och Marita Krüger Que.

Ärendebeskrivning
Kalmar tingsrätt meddelar i skrivelse 2019-02-26 att mandatperioden för samtliga 
nämndemän går ut under året varför nyval av fem nämndemän måste ske för perio-
den 2020-2023.

Beslutsunderlag
Nomineringar från de politiska partierna.

Dagens sammanträde
Till sammanträdet finns förteckning över de 14 personerna som nominerats till 
nämndemän och röstsedel för genomförande av valet. 

Sluten omröstning sker med justeringsmännen som rösträknare.
_ _ _ _ _ _

Sammanträdet ajourneras för rösträkning.
_ _ _ _ _ _ 

När sammanträdet återupptas framgår att 35 röstsedlar lämnats in med följande re-
sultat:

Nominerad Antal röster
Linda Hedlund 22
Lisbeth Jonasson 20
Nina Andersson-Junkka 18
Kjell Jakobsson 14
Marita Krüger Que 14

Skickas till
Tingsrätten i Kalmar

______________
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§ 194 Dnr 2019/176 253 KS

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja del av fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 om cirka 4 500 kvm enligt 

karta. Den tillköpta marken förrättas till Norra Gärdslösa 10:3. 

Ärendebeskrivning
Dag Bjurklint äger idag fastigheten Norra Gärdslösa 10:3 och har inkommit med en 
förfrågan om att köpa del av kommunens mark. Markdelen som Bjurklint önskar kö-
pa utgör 4 474 +/- 200 kvadratmeter utav Norra Gärdslösa 10:1 och angränsar till 
Bjurklints fastighet. Idag är marken uppvuxen av tät ung lövskog och nyttjas inte. 
Området är inte detaljplanelagt.

Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse 2019-08-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 188 med förslag att sälja.
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 146.

Bedömning
Marken ligger utanför detaljplanelagt område och ligger inte i kommunens priorite-
ringslista för utvecklingsområden.

Konsekvensanalys
Enligt den fördjupade översiktsplanen från 2002 framgår det att ett antal bostads-
tomter bör kunna tillskapas i området, söder om kyrkan, på kommunägd mark. Ös-
ter om aktuellt område har tillväxtenheten funnit handskissade planer för exploate-
ring av fyra till fem tomter. Dessa berör dock inte det aktuella försäljningsområdet. I 
det fall kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området 

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

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Mark- och exploatering för verkställande

______________
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§ 195 Dnr 2019/173 370 KS

Godkännande av försäljning; Borgholm Energi AB:s aktieinnehav i Bix-
ia

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Borgholm Energi AB försäljer hela sitt aktieinnehav om 12 487 

aktier i Bixia AB med ett bokfört värde om 2 977 tkr.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB (BEAB) föreslår 2019-08-14 § 79 att kommunfullmäktige god-
känner bolagets försäljning av hela aktieinnehavet i Bixia AB.

Av kompletterande handling framgår att hela aktieinnehavet är 12 487 aktier om ett 
bokfört värde om 2 977 tkr. BEABs andel av eget kapital i Bixia 2018 uppgår till 
10 455 799 kronor. 

Vidare framgår 
Elmarknadens utmaningar 
- tunga investeringar i digitalisering och automatisering. 
- ökad konkurrens genom nya aktörer vilket innebär ökade kundrörelser. 
- införandet av elhandlarcentrisk modell (ECM), där lönsamma anvisningskunder 

försvinner, torde innebära att intjäningen och därmed lönsamheten för elhandlar-
na minskar. 

- ökade investeringar i elnäten för att klara nya mätarkrav och att hantera fler el-
produktionsanläggningar hos slutkunderna.

- införandet av ECM innebär att nätägarnas kundkontakter begränsas starkt. 
I princip ska kunder alltid kontakta valt elhandelsföretag.

Bolagets investeringsbehov
De kommande åren ställs BEAB inför stora investeringsprojekt inom kärnverksam-
heterna Elnät, Fjärrvärme och Vatten och Avlopp. Här kan nämnas investering i nya 
elmätare, utbyggnad av VA-nätet och kapaciteten i reningsverk.

Bolagens ekonomiska förutsättningar
BEAB hade i augusti 2019 en låneportfölj som uppgår till 492 493 556 kronor. Kom-
munal borgen finns om 551 500 000 kronor varav 486 618 556 kronor är nyttjade. 
Soliditeten uppgår till 12,1 procent (2018). 

Investeringsvolymen för kärnverksamheter bedöms de kommande fyra åren uppgå 
till 400 – 500 mkr. Av den volymen kan BEAB i dagsläget självfinansiera cirka 120 
mkr (30 mkr/år).

Även Borgholms kommun står inför en del större investeringar, som kan begränsa 
borgensmöjligheterna. Här kan nämnas nybyggnad av skolor, bostäder och särskil-
da boenden. 
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BEAB behöver öka möjligheterna att självfinansiera nya investeringar och en över-
syn görs därför av innehav av fastigheter och aktier. Här kan nämnas Resedan 9 
och 11 samt aktierna i Bixia. 

Borgholm Energis aktieinnehav i Bixia AB 
Bixia AB är ett elhandelsaktiebolag som ägs av ett antal kommunala energibolag. 
Borgholm Energi AB inträdde som delägare i Östkraft (Bixia) 1 februari 2000 genom 
att rapportera in elhandelsrörelsen till Östkraft till ett värde om cirka 2,05 mkr, mot-
svarande 4 100 kunder. Som likvid erhöll BEAB 7 732 nyemitterade aktier, motsva-
rande 3 % ägarandel i Östkraft. Emissionen skedde till kursen 265 kronor per aktie. 

Östkraft åtog sig att köpa tjänster av BEAB avseende debitering, kundtjänst, försälj-
ning och annan administration. Omfattningen av dessa köp skulle minst uppgå till 
800 000 kronor på årsbasis och skulle pågå till minst 2002-12-31. Ersättningsnivån 
ligger idag på mellan 175 – 200 000 kronor. 

• Aktieutdelningen, totalt genom åren 2 936 121 kronor.
• Köp av tjänster, totalt 5 167 638 kronor.
• Antal aktier innehav, 11 038 aktier.
• BEAB:s bokförda värde av aktierna 2018, 2 977 000 kronor.
• BEAB:s andel av eget kapital i Bixia 2018, 9 260 882 kronor.

Av Borgholms elnäts 4 628 abonnemang är 3 106 kunder hos Bixia. Dessa kunders 
sammanlagda årsvolym uppgår till 47,6 GWh, och motsvarar 58,6 procent av hela 
nätvolymen. 

De fem största elleverantörerna Borgholms elnät är:
Bixia 3 106
E-on    327 
Göta Energi    210
God El   210
Kalmar Energi    121

Försäljning av aktierna i Bixia AB
Bedömningen är att de nya villkoren på elmarknaden, som torde träda ikraft halvårs-
skiftet 2021, kommer att pressa elhandlarna ytterligare och därmed möjligheter-na 
till aktieutdelning från Bixia och tjänsteförsäljning till bolaget. Detta och bolagets öv-
riga utmaningar de kommande åren gör det lämpligt att avyttra aktierna i Bixia under 
innevarande år.

Ett inledande möte med Bixia togs den 18 juni. Vid mötet deltog vice VD för Teknis-
ka Verken samt BEABs vd och styrelseordförande.  Ett nytt möte är preliminärt pla-
nerat till augusti månad i år.

Förutsättningar för utträde
Enligt aktieägaravtalet i Bixia AB, daterat den 15 april 2016, framgår följande avse-
ende utträde:

”§ 9. Hembud, värdering av aktie och inlösen mm

9.2. Försäljning, gåva, byte eller annan transaktion, varigenom äganderätt till aktie 
eller till rätt att teckna aktie övergår får ej äga rum utan föregående erbjudande om 
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lösen. Detsamma gäller pantsättning av aktie eller teckningsrätt. Undantaget är 
transaktioner inom respektive ägares koncerner. Erbjudande om lösen tillgår så, att 
erbjudande part i skrift till övriga parter anmäler vad som skall överlåtas och det pris 
som önskas. Om part vill lösa vad som erbjudits eller del därav skall skriftligt svar 
användas till erbjudande part inom en månad från det att erbjudandet avsänts. 

Önskar fler än en göra gällande lösensrätt skall fördelning ska i proportion till tidiga-
re aktieinnehav, varvid eventuella udda poster lottas under medverkan av Notarius 
Publicus. 

9.3. Parterna skall i första hand själva enas om inlösensvärde. Som utgångspunkt 
för beräkningen skall Bolagets verkliga värde användas, varmed avses en mark-
nadsvärdering enligt vedertagna värderingsmodeller. Om inlösensvärde av någon 
anledning inte fastställs och inlösen skall ske äger vem som helst av parterna för 
Bolagets räkning begära, att Stockholms Handelskammare utser en auktoriserad re-
visor, som fastställer ett värde på den grund som anges ovan. Om någon part me-
nar ett sålunda fastställt värde är oskäligt skall parten hänskjuta tvisten till skiljedom 
eller skriftligen till berörda parter förklara att inlösen inte längre påkallas, vilket skall 
var verkställt innan överlåtelsedagen. Sker inte det, skall inlösen till det fastställda 
värdet tillämpas. ”

En jämförelse av utträde är Växjö Energi AB som utträdde ur Bixia 2014. VEAB åtog 
sig att under en period om fem år inte konkurrera med Bixias verksamhet, vare sig 
direkt eller indirekt. VEAB erhöll ett belopp om 45 mkr, 679,74 kr per aktie. Dess-
utom erhölls 1 mkr per år under en femårsperiod (med konkurrensklausul; under för-
utsättning att Bixia ska vara anvisad leverantör i VEAB:s nät).

Bolagets bedömning
I och med i beslutsförslaget nämnda kommande försäljningar skulle bolaget föränd-
ra sin låneskuld och kommunens borgensförbindelse skulle upphöra för dessa ob-
jekt. Bolaget bedöms då också ges möjlighet att göra nödvändiga investeringar i si-
na kärnverksamheter. Behövs nya borgensförbindelser för nya investeringar ska 
särskild framställan göras till kommunfullmäktige för vart och ett av dessa.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-08-14 § 79.
Kompletterande handling med rättade uppgifter. 
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 130 med förslag att godkänna försäljningen.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till försla-
get.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Protokollsanteckning
”Förutsätter att aktierna säljs vid bästa möjliga tillfälle för bästa utfall. 
Per Lublin Ölandspartiet”
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Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen för kännedom

______________
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§ 196 Dnr 2019/174 253 KS

Godkännande av försäljning; Borgholm Energi ABs fastigheter Rese-
dan 9 och 11

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Borgholm Energi AB säljer fastigheterna Borgholm Resedan 9 

och 11 enligt framförda villkor. Bolaget uppmanas att Resedan 11 ska bebyg-
gas med hyresrätter. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB (BEAB) föreslår 2019-08-14 § 79 att kommunfullmäktige god-
känner att bolaget säljer fastigheterna Borgholm Resedan 9 med ett bokfört restvär-
de om 47 936 tkr och Borgholm Resedan 11 med ett bokfört värde om 2 235 tkr. 

Av beslutet framgår

Bolagets investeringsbehov
De kommande åren ställs BEAB inför stora investeringsprojekt inom kärnverksam-
heterna Elnät, Fjärrvärme och Vatten och Avlopp. Här kan nämnas investering i nya 
elmätare, utbyggnad av VA-nätet och kapaciteten i reningsverk.

Bolagens ekonomiska förutsättningar
BEAB hade i augusti 2019 en låneportfölj som uppgår till 492 493 556 kronor. Kom-
munal borgen finns om 551 500 000 kronor varav 486 618 556 kronor är nyttjade. 
Soliditeten uppgår till 12,1 procent (2018). 

Investeringsvolymen för kärnverksamheter bedöms de kommande fyra åren uppgå 
till 400 – 500 mkr. Av den volymen kan BEAB i dagsläget självfinansiera cirka 120 
mkr (30 mkr/år).

Även Borgholms kommun står inför en del större investeringar, som kan begränsa 
borgensmöjligheterna. Här kan nämnas nybyggnad av skolor, bostäder och särskil-
da boenden. 

BEAB behöver öka möjligheterna att självfinansiera nya investeringar och en över-
syn görs därför av innehav av fastigheter och aktier. Här kan nämnas Resedan 9 
och 11 samt aktierna i Bixia. 

Resedan 9 och 11
Värdering behöver göras på båda fastigheterna för att säkerställa ett marknadsvär-
de. 

Resedan 9 – Hälsocentral
Fastigheten är bebyggd med en hälsocentral som är till sin helhet uthyrd till Region 
Kalmar (f d landstinget). 

Borgensförbindelse: 55 Mkr
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Fastighetsarea 2019-08-01 8 429 m2
Bruttoarea (BTA) 2019-08-01 2 729 m2
Lokalarea (LOA) 2019-08-01 2 599 m2
Uthyrd area (LOA) 2019-08-01 2 472 m2

EKONOMI – RESEDAN 9

Redovisade siffror exkl moms Tkr
Anskaffningsvärde 61 930
Restvärde 2017-12-31 50 540
Avskrivning per månad      217
Beräknat restvärde 2018-12-31 47 936
Hyresintäkt/kvartal 2019-08-01   1 180

RESULTAT JAN – DEC 2018 – RESEDAN 9

Intäkter - 4 673 248
Driftskostnader      309 929
Avskrivningar   2 603 223
Ränta      559 290
Borgensavgift      320 353
Bolagsgemensamt      254 081
Totalt -    626 372

RESULTAT 2014 – 2019 – RESEDAN 9

2018 626 372
2017 566 596
2016 621 874
2015 795 575
2014 536 007

Resedan 11- obebyggd fastighet
Fastigheten belastas i dagsläget inte av upplåtelser, servitut, ledningsrätter eller GA. 

Värde i anläggningsregister 2018-12-31 2 235 000 kr. 

Borgensförbindelse: Ingen borgensförbindelse tecknad

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-08-14 § 79. 
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 131 med förslag att godkänna försäljningen.

Bedömning
I och med i beslutsförslaget nämnda kommande försäljningar skulle bolaget föränd-
ra sin låneskuld och kommunens borgensförbindelse skulle upphöra för dessa ob-
jekt. Bolaget bedöms då också ges möjlighet att göra nödvändiga investeringar i si-
na kärnverksamheter. Behövs nya borgensförbindelser för nya investeringar ska 
särskild framställan göras till kommunfullmäktige för vart och ett av dessa.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Protokollsanteckning
”Förutsätter ett bra försäljningspris och att kommunens samtliga borgensåtaganden 
för BEAB:s krediter är borta vid försäljningen.
Per Lublin Ölandspartiet” 

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen för kännedom

______________
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§ 197 Dnr 2019/72 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan

Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att motionen är återtagen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13
- att kommunfullmäktige skall besluta att frågan gällande ombyggnad eller ny-

byggnad av Åkerboskolan ska avgöras efter en rådgivande folkomröstning som 
helst bör hållas i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 72 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 72. 
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 199.
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 147.

Bedömning
Åkerboskolan har varit på den politiska agendan i kommunen under flera år. Det 
råder stor enighet om att något måste göras åt skolan då den är i dåligt skick. Dis-
kussionen har gällt om skolan ska rivas och en helt ny skolbyggnad uppföras eller 
om delar av skolan ska renoveras. 

Under debatten om ny- eller ombyggnad av Åkerboskolan har allmänna val hållits. 
De olika partiernas ställningstaganden i frågan var väl kända i valrörelsen. 

Konsekvensanalys
I Sverige tillämpas representativ demokrati. De röstberättigade kommuninvånarna 
röstar in sina företrädare i kommunfullmäktige, vars ställningstaganden förväntas 
spegla majoriteten av de röstberättigade kommuninvånarna. I en fråga som har de-
batterats i en valrörelse är förutsättningarna för att kommunfullmäktiges syn faktiskt 
överensstämmer med de röstberättigade medborgarnas syn extra stor.

Att ordna en folkomröstning i en fråga som engagerar en del av kommunens röst-
berättigade starkt, samtidigt som många av de röstberättigade inte är direkt berör-
da har en särskild problematik. Ska alla i kommunen rösta, och om inte, hur ska de 
som får rösta avgränsas? De demokratiskt valda representanterna för kommun-
invånarna i kommunfullmäktige torde vara bäst skickade för att avgöra denna typ 
av sakfråga. 
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Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) meddelar att han återtar motionen med följande motivering: 
”Eftersom Ilko, Staffan och Sara Kånåhols redan fått i stort sett som de velat i och 
med eldsvådan på Åkerboskolan så finns det inte mycket kvar att folkomrösta om , 
varför jag återkallar min motion med en förhoppning att dom inte river eller tuttar på 
skolmataslen och Åkerboskolans kök utan istället rustar upp dem ”.

______________
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§ 198 Dnr 2019/73 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) -  rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
2:1-väg på 136:an

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att motionen är återtagen. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-03-13 
- att frågan om ombyggnationen av väg 136 lyfts till kommunmedborgarna i en

rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 73 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 73.
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 200.
Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 148.

Bedömning
Väg 136 är en statlig väg, som Trafikverket har ansvaret för. Medel har anslagits 
för att förbättra väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm. Vissa delar av arbetet, 
främst en förbättrad utfart vid Ekerum, är redan genomfört. Närmast i tur är sträc-
kan Glömminge – Rälla, som berör både Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Trafikverket föreslog att sträckan skulle göras om till en så kallad 2+1-väg, med al-
ternerande dubbla filer i den ena körriktningen samt mitträcke på vägen. Syftet var 
att öka framkomligheten och kunna tillåta högre hastigheter. Samråd genomfördes 
om förslaget och flera synpunkter framkom. Trafikverket har efter behandlingen av 
motionen i kommunfullmäktige ändrat sitt beslut och avser inte längre att bygga nå-
gon 2+1-väg. Istället ska vägen förbättras genom bättre men färre utfarter, gång- 
och cykelväg vissa sträckor samt gång- och cykeltunnel under vägen i Rälla. 

Konsekvensanalys
Då Trafikverket beslutat att inte bygga om väg 136 till 2+1-väg är den viktigaste 
punkten i motionen tillgodosedd. Motionen bedöms därför vara överspelad. 

Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) meddelar att han återtar motionen med följande motiveringe:
”Eftersom folkviljan redan har slagit igenom i och med att Trafikverket backar från 
idiotiska idé att göra hela 136:an mellan Borgholm och Ölandsbron till en 2:1-väg 
med mitträcke så finns det ingen anledning att genomföra en folkomröstning om 
denna sak längre, varför jag återkallar min motion”.
______________
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§ 199 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Sofie Loirendal (FÖL) ledamot 
i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för FÖL-ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Sofie Loirendal (FÖL) avsäger sig i e-post 2019-09-03 sitt politiska uppdrag som le-
damot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
E-post 2019-09-03.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
HR-avdelningen

______________
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§ 200 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022; Magnus Ståhl (S) ledamot kom-
munfullmäktige, ledamot och ordförande i socialnämnden, ledamot och 
ordförande i valberedningen, ledamot i hjälpmedelsnämnden, ledamot i 
samordningsförbundet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för S-ledamot i 

kommunfullmäktige. 
Det noteras att fyllnadsval till nämnder och förbund hanteras i annan paragraf.

Ärendebeskrivning
Magnus Ståhl (S) avsäger sig i e-post 2019-09-11 samtliga politiska uppdrag i kom-
munen; ledamot kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i socialnämnden, le-
damot och ordförande i valberedningen, ledamot i hjälpmedelsnämnden, ledamot i 
samordningsförbundet.

Beslutsunderlag
E-post 2019-09-11.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
HR-avdelningen

______________
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§ 201 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2019-2022; fyllnadsval ledamot i socialnämnden, val-
beredningen och hjälpmedelsnämnden samt representant i samord-
ningsförbundet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Lars Ljung (S) till ny ledamot i socialnämnden för tiden 2019-10-22--

2022-12-31.
att utse Jeanette Sandström (S) till ny ledamot i valberedningen för tiden 2019-

10-22--2022-10-14.
att utse Lars Ljung (S) till ny ledamot i hjälpmedelsnämnden för tiden 2019-10-

22—2022-12-31.
att utse Lars Ljung (S) till ny representant i samordningsförbundet för tiden 2019-

10-22—2022-12-31. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2019-10-21 § 200 avsägelse från Magnus Ståhl (S) 
gällande rubricerade politiska uppdrag. 

Socialdemokraterna har att lämna förslag på nya ledamöter och ny representant. 

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Dagens sammanträde
Socialdemokraterna föreslår
Lars Ljung till ledamot i socialnämnden, hjälpmedelsnämnden och rep-

resentant i samordningsförbundet.
Jeanette Sandström till ledamot i valberedningen.

Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar på sluten omröstning vid val av ledamot till socialnämnden.

Ordföranden konstaterar att sluten omröstning är begärd och ska genomföras med 
justeringsmännen som rösträknare.

Efter genomförd omröstning framgår att 34 röster lämnats in med följande fördel-
ning:

Lars Ljung 18 röster
Blank 15 röster
Ogiltig 1 röst 
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Vad gäller övriga val sker dessa med acklamation. 

Skickas till
Socialnämnden
Valda ledamöter
HR-avdelningen

______________
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§ 202 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2019-2022; fyllnadsval ordförande i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Lars Ljung (S) till ordförande i socialnämnden för tiden 2019-10-22—

2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2019-10-21 § 200 Magnus Ståhls avsägelse från 
uppdraget som ledamot och ordförande i socialnämnden.

Socialdemokraterna har att lämna förslag på ny ordförande. 

Beslutsunderlag
Avsägelse.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21 § 201 att välja Lars Ljung (S) till ledamot i 
socialnämnden. 

Dagens sammanträde
Socialdemokraterna föreslår Lars Ljung (S) till ny ordförande i socialnämnden. 

Charlotte van Luijn (M) stöder socialdemokraternas förslag,

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Reservation
Ölandspartiet reserverar sig mot beslutet.
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 2)

Skickas till
Lars Ljung
Socialnämnden
HR-avdelningen

______________
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§ 203 Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2019-2022; fyllnadsval ordförande i valberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Joel Schäfer (S) till ordförande i valberedningen för tiden 2019-10-22—

2022-10-14.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2019-10-21 § 200 Magnus Ståhls (S) avsägelse från 
uppdraget som ledamot och ordförande i valberedningen.

Socialdemokraterna har att lämna förslag på ny ordförande. 

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Dagens sammanträde
Socialdemokraterna föreslår Joel Schäfer (S) till ny ordförande i valberedningen.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Joel Schäfer
HR-avdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 204

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204 Dnr 2019/80 109 KS

Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är under 
beredning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt 

behandlats av nämnd tilll handlingarna:
A. Dnr 2017/253 - Vegansk mat som standard i skolor och förskolor. 

Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 101 – avslår medborgarförslaget då en 
övergång till uteslutande vegansk kost inte motsvarar riktlinjerna i Kost
policyn. 

B. Dnr 2018/201 – Placera ett utegym i Bäckmanska parken.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 102 – beakta medborgarförslagets inten-
tioner i kommande planering för allaktivitetspark i Borgholms stad. Med-
borgarförslaget anses därmed besvarat. 

att lägga redovisningen av inkomna medborgarförslag och motioner som är un-
der beredning 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 inkomna 
medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

Kommunledningskontoret har redovisat ärendenas beredning.

Beslutsunderlag
Redovisning.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 205

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Dnr 2019/198 006 KS

Sammanträdestider 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2020: 

20 januari, 10 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 14 
september, 19 oktober, 16 november och 7 december. 

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde.

Beslutsunderlag
Förslag.

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2019 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-
visningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2020.

Skickas till
Kommunikatörerna

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 206

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206

Gratulationer till Mörbylånga kommun

Kommunfullmäktige framför kommunens gratulationer till Mörbylånga kommun som 
vunnit Water Reuse Europe Innovation Prize 2019 för sitt nya vattenverk.

Skickas till
Mörbylånga kommun

______________
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BILAGA 1 KF 2019-10-21 
 
 

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2019 klockan 18:10:05. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Tjänstgörande ersättare Närv. N

e

j 

A

v

s

t 

F

r

å

n

v

. 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Staffan Larsson                          (C)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson                      (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-          Lennart Bohlin                           X        

Anne Oskarsson                           (SD)       -                                                   X        

Magnus Ståhl                             (S)        -          Kennert Georgsson                        X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Jeanette Sandström                       (S)        -                                                   X        

Tomas Zander                             (C)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -          Gia Thörnqvist                           X        

Tomas Lind                               (FÖL
)      

-          §§ 171-200                                        X        

Per Lublin                               (ÖP)       -                                                   X        

Marwin Johansson                         (KD)       -                                                   X        

Lars Lindqvist                           (SD)       -                                                   X        

Anna Victor Hiort                        (M)        -                                                   X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -          Mattias Krusell                          X        

Sara Kånåhols                            (V)        -                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -                                                   X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Lenamarie Wikström                       (M)        -                                                   X        

Nina Anderson-Junkka                     (S)        -          Mikael Palmqvist                         X        

Torbjörn Johansson                       (FÖL
)      

-                                                   X        

Lars Ljung                               (S)        -                                                   X        

Daniel Nilsson                           (C)        -                                                   X        

Bert Carlsson                            (SD)       -                                                   X        

Jennie Engstrand                         (S)        -                                                   X        

Anders Nyholm                            (M)        -                                                   X        

Andreas Persson                          (S)        -                                                   X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Roland Wickholm                          (ÖP)       -          Karl Sandström- Löfberg 
                          

X        

Iréne Persson                            (S)        -                                                   X        

Charlotte Håkansson van Luijn            (M)        -          §§ 176-206 
 
                                        

X 
 

   

Erik Arvidsson                           (SD)       -                                                   X        

SUMMA: 35 
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