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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Kan inte godkänna att kungörelsen med handlingar INTE har skickas ut till ledamö-
terna ens med mejl. I vart fall har den inte kommit mig tillhanda innan mötet. Fram-
går vid genomgång av min inkomna mejlpost.

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkomna ärenden.

Dagens sammanträde
Utöver det förslag till dagordning som skickats till ledamöterna föreslår kommunfull-
mäktiges ordförande att ytterligare tre ärenden läggs till:

7. ANMÄLAN; Motion (Carl Malgerud M) att kommunägda bostäder endast ska kunna 
tilldelas personer folkbokförda i kommunen

8. ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) - Ställd till kommunstyrelsens ordförande 
angående att eventuellt förvärva fastigheten.

9. ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) - Ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibehålla en så framskjuten po-
sition.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 127

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 Dnr 2019/160 254 KS

Information; Särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen har kallats till sammanträdet för att redogöra för kommunens verk-
samhet under sommaren och särskilt redogöra för projektet att bygga ett särskilt bo-
ende på Ekbackaområdet.

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:

- Kommunens åtgärder för att begränsa smittspridningen under sommaren:
o Kommunen har haft väktare under fyra veckor vilka fungerat som värdar 

och påmint folk om att hålla avstånd. Överlag har den insatsen tillsam-
mans med vår information uppfattats positivt. 

o Drygt 100 observationer om upplevd trängsel har anmälts via vår e-
tjänst. Många av anmälningarna gjordes i början av sommaren och avtog 
betydligt i slutet av juli och in i augusti.

o Miljöenheten har enbart riktat ett fåtal anmärkningar om trängsel mot 
verksamheter och inga verksamheter har behövt stängas ner på grund 
av de nya restriktionerna. Kommunen har haft en bra dialog med företa-
garna.

o Läget stabilt i verksamheten och skyddsutrustning finns tillgängligt. Smitt-
spårning genomförs med regionen vid behov.

o Statsbidrag för ökade kostnader inom äldreomsorg och omsorg för per-
soner med funktionsnedsättning har sökts av kommunen.

o Kommunen har fått positiv respons på sina informationsinsatser på Face-
book. Kommunen var rankad på andra plats vad gäller kundservice i juli 
enligt en undersökning av organisationers kommunikation på Facebook.

- Befolkningstillväxt och möjligheter:
o Det finns ett stort intresse av att köpa fastigheter i kommunen. Kommu-

nen har sålt samtliga tomter som varit till försäljning (Räpplinge, Böda 
och Sjöstugan). Detsamma gäller för samtliga objekt som varit till salu i 
vår kommun på senaste tiden.

o Såväl mäklare som hantverkare upplever en ökad efterfrågan på sina 
tjänster.

o Byggenheten har märkt ett ökat tryck på sökta bygglov under året.

o Viss ökning av befolkningen jämfört med 2019.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 127

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

o Kommunen planerar för en kommunikationssatsning i höst med syfte att 
få folk att flytta till kommunen och för att få deltidsboende att skriva sig 
här.

- Särskilt boende på Ekbackaområdet

o Förvaltningen har påbörjat funktionsprogram, vilket snart är färdigställt. 
Projekthuset anlitat som kommunens projektledare. 

o Förslag till marköverlåtelseavtal och hyresavtal tas nu fram och kommer 
att presenteras under förutsättning att överklagat beslut vinner laga kraft. 

o Parallellt med ovan nämnda arbete pågår en planprocess för att möjlig-
göra byggnation i parken. Avstämning om detaljplanen med Länsstyrel-
sen i Kalmar län planeras i veckan. Möjlighet för antagande i december i 
miljö- och byggnadsnämnden.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 128

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr 2018/218 116 KS

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Leif Sjöberg, Gustav Vasas väg 1 387 33 Borgholm till ny ledamot i soci-

alnämnden för tiden 2020-09-14--2022-12-31.

Ärendebeskrivning
För att fylla den tomma platsen i socialnämnden som tidigare besatts av Mikael Pal-
mqvist (S) lyfts frågan om fyllnadsval av ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 113 Fyllnadsval att ersätta Mikael Palmqvist (S); 
val av ledamot i socialnämnden 2019-2022.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) föreslår för socialdemokraterna Leif Sjöberg till ny ledamot i social-
nämnden.

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Leif Sjöberg (S) till ny ledamot i 
socialnämnden och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget.

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

Skickas till
Socialnämnden
HR-avdelningen

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut att i 
fyllnadsval välja en gubbe som ledamot i socialnämnden.
   
När en vakans uppstått i en nämnd, som till övervägande del består av 
"gubbar", och som har huvudansvaret för en rad tunga verksamheter, där 
huvuddelen av personalen utgörs av kvinnor, bör vakansen ersättas med en 
kvinna. Därför reserverar jag mig emot beslutet.

Borgholm den 23 september 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse av politiskt uppdrag 2019-2022; Nathalia Johansson (KD) er-
sättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
att utse Annette Gren Johansson, Sjölundsvägen 25 387 70 Löttorp till ny ersät-

tare i socialnämnden för tiden 2020-09-14--2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Nathalia Johansson (KD) avsäger sig i skrivelse inkommen till kommunen 2020-09-
08 sitt politiska uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse - Nathalia Johansson (KD) ersättare i socialnämnden.

Dagens sammanträde
Marwin Johansson (KD) föreslår för kristdemokraterna Annette Gren Johansson till 
ny ersättare i socialnämnden.

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Annette Gren Johansson (KD) till 
ny ersättare i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige stödjer förslaget.

Skickas till
Socialnämnden
HR-avdelningen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130
Redovisning om beslut i krisledningsnämden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

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

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

Till dagens sammanträde redogör krisledningsnämnden för dess beslut mellan 
2020-06-15 och 2020-07-01. Krisledningsnämnden avaktiverades 2020-07-01. 

Beslutsunderlag
Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-17.

Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-24.

Protokoll Krisledningsnämnden 2020-06-26.

Protokoll Krisledningsnämnden 2020-07-01.

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Tycker att krisledningsnämnden har gjort alldeles för lite nytta och kan inte förstå 
varför den trädde ur tjänst när den som bäst behövdes inför sommaren. Lär åter-
komma till det.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 131

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr 2020/159 109 KS

Anmälan av motion (Carl Malgerud M) att kommunägda bostäder endast 
ska kunna tilldelas personer folkbokförda i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2020-09-14

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som 
hyresgästen folkbokför sig på annan adress.

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnastill kommunstyrelsens för beredning.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 132

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2020/7 101 KS

Anmälan av interpellation (Per Lublin ÖP) - Ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående att eventuellt förvärva fastigheten

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

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

Enligt kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 ”pågår redan arbetet för att eventuellt 
förvärva fastigheten”, [de vill säga] Solkattentomterna i Borgholm. 

Kan du ingående och kronologiskt redogöra för hur det arbetet har bedrivits från att 
det började fram till dags dato?

Vad finns det från din och kommunledningens sida för avsikt/avsikter med ett even-
tuellt förvärv? 

Det sistnämnda framgår nämligen inte med full tydlighet av ovannämnda protokoll.

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133 Dnr 2020/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP)- Ställd till kommunstyrelsens 
ordförande om var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibe-
hålla en så framskjuten position

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

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

Med anledning av att vår kommun under det gångna året kom att bli placerad på 
plats nummer 17 i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun (av 290 
kommuner) och med anledning av din ledande roll i kommunen, så undrar jag:

Var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibehålla en så framskjuten posi-
tion i detta sammanhang? Hos kommunstyrelsen / dess ordförande eller hos utbild-
ningsnämnden / dess ordförande? Har du - som är en tävlingsinriktad person vidta-
git - eller avser du att vidtaga - några åtgärder för att vi ska kunna behålla eller för-
bättra denna vår placering även i år? 

Isåfall vilka åtgärder?

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2020/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) och interpellationssvar (kommunstyrel-
sens ordförande) - om  vattensituationen, ventilationen på äldreboen-
den och den allvarliga brandrisken vid en varm och torr sommar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 124 ställer Per Lublin (ÖP) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Interpellation.
Interpellationssvar, 2020-09-09

Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet bordläggs eftersom han inte i förhand läst kom-
munstyrelsens ordförandes svar på interpellationen.

Ordförande frågar fullmäktige om ärendet kan bordläggas och finner att fullmäktige 
stödjer förslaget. 

______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 135

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 Dnr 2020/33 109 KS

Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-
omsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att insatserna inom äldreomsorgen är be-

hovsbedömda och ska utföras i enlighet med vad som framgår i en genomfö-
randeplan som är upprättad tillsammans med omsorgstagaren.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 2020-02-20, § 7, att bereda motion från 
Anne Oskarsson (SD) angående hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.

Socialnämnden 2020-05-27 § 50 behandlade ärendet och föreslår att avslå motio-
nen.

Beslutsunderlag
Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-omsorgen
Socialnämnden 2020-05-27 § 50 Motion Anne Oskarsson SD hemkänsla och trygg-
het inom äldreomsorgen.

Bedömning
Insatserna inom äldreomsorgen är behovsbedömda av en biståndhandläggar. Hur 
insatserna ska utföras framgår i en genomförandeplan som är upprättad tillsam-
mans med omsorgstagaren. I genomförandeplanen kan det till exempel framgå 
önskemål om mat, kulturella traditioner och normer. 

Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomfö-
ra alla uppgifter. Exempelvis möjlighet till att välja juridiskt kön på personalen vid 
utförandet av uppgifter rörande intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har sär-
skilda skäl. Det ska inte beviljas i utförandet av serviceinsatser. Enhetschefen har 
beslutanderätt att bedöma om det finns grund för att bevilja en sådan begäran.

Dagens sammanträde
Yrkande
Anne Oskarsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Per Lublin (ÖP) yrkar avslag till motionen.

Lars Ljung (S) yrkar avslag till motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen och Anne Oskarssons förslag att bifalla motionen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Kommunstyrelsens avslagsförslag ställs mot Anne Oskarssons bifallsyrkande. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige stödjer Kommunstyrelsens avslagsförslag. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens av-
slagsförslag röstar ja och de som stödjer Anne Oskarssons bifallsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 2).  Där-
med avslås motionen.

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

______________
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§ 136 Dnr 2020/32 109 KS

Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen eftersom existerande avgift anses skälig i och med att den in-

går i maxtaxan.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 2020-02-20, § 6, att bereda motion från 
Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm. 

Socialnämnden 2020-05-27 § 49 behandlade ärendet och föreslår att avslå motio-
nen.

Beslutsunderlag
Motion från Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.
Socialnämnden 2020-05-27 § 49 Motion Anne Oskarsson SD om gratis trygghets-
larm

Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kronor per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift 
är 2125 kronor per månad. 

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgif-
ter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem 
emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift 
för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar 
inget för besöket som föranleds av ett larm. 

Kommunstyrelsen anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.

Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 800 tkr per år. 
Intäkterna för densamma är 517 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäck-
ning på 65 %. 

Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till motionen.

Lars Ljung (S) yrkar avslag till motionen.

Anne Oskarsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till motionen.

Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till motionen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand återremiss av ärendet till socialnämnden för att 
utreda förslagets kostnad och vilka konsekvenser ett bifall skulle innebära.

Ilko Corkovic (S) yrkar avslag till motionen

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Per Lublins återremissyr-
kande; kommunstyrelsens avslagsförslag; och Marcel van Luijns med fleras bifalls-
yrkande.

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Att ärendet avgör på dagens sammanträde ställs mot Per Lublins återremissyrkan-
de. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige avgör ärendet på dagens sammanträde. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs på da-
gens sammanträde röstar ja och se som stödjer Per Lublins återremissyrkande rös-
tar nej. 

Vid omröstningen avges 20 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår (se BILAGA 3).  Där-
med avgörs ärendet på dagens sammanträde.

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Kommunstyrelsens avslagsförslag ställs mot Marcel van Luijns med fleras bifallsyr-
kande. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige stödjer kommunstyrelsens avslagsförslag. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens av-
slagsförslag röstar ja och se som stödjer Marcel van Luijns med fleras bifallsyrkande 
röstar nej. 

Vid omröstningen avges 11 ja-röster, 10 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 4).  
Därmed avslås motionen.

Reservation
Annette Hemlin (FÖL) och Tomas Lind (FÖL) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(se nedan).

Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Anders Nyholm (M) och Lenamarie Wik-
ström (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan).

Marwin Johansson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). 
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Anne Oskarsson (SD) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(se nedan)

Per Lublin (ÖP) reserverar sig skriftligt beslutet att inte återremittera ärendet och 
mot huvudbeslutet (se nedan)

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut att avslå min 
begäran om återremiss av motionen om gratis trygghetslarm.
   
Anser att beredningen av motionen skett på ett slarvigt sätt och vid 
ett bättre beaktande av kostnader och vad som stått att vinna borde 
motionen ha bifallits. Således borde alla kort ha kommit upp på 
bordet.  
   
Reserverar mig därför emot kommunfullmäktiges omotiverade 
beslutade.  

Vill tillägga att jag anser att Marcel van Luijns muntligt framförda 
motiv för att gå emot min begäran om återremiss vittnar om en 
påfallande barnslighet och visar att han egentligen inte velat att 
motionen – som i rådande läge avslogs med knappast möjliga 
majoritet – skulle bifallas. Förmodligen för att den kom från fel håll.

Borgholm den 23 september 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 12, Motion (SD) Gratis trygghetslarm

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen.

Socialnämnden föreslår att avslå motionen, bl a med motiveringen att de äldre 
som har råd ska betala för trygghetslarm. Vi undrar varför detta resonemang 
används när det gäller trygghetslarm och inte t ex kulturskolans avgifter eller 
sommarbusskortet.

I dagsläget kostar trygghetslarm 260 kr/månad eller 3 120 kr/år, vilket 
Socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) i debatten kallade för en liten avgift. 
Det beror väl på vem man frågar.

Sedan sa kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) att man inte ville 
bifalla ett förslag som inte förekommer i äldreomsorgsberedningen, som 
avslutades för nästan 2 år sedan. Innebär detta att samtliga förslag som rör 
äldreomsorgen framgent får ett NEJ från majoriteten? Eller bara förslag från 
oppositionspartierna?

Vi förstår inte problemet. Majoriteten har gjort det ”gratis” (d v s 
skattefinansierat) för ungdomar att åka buss under sommarlovet, trots att det 
saknades budget. Majoriteten ska göra det ”gratis” att gå på Kulturskolan (650 
kr/termin), trots att det finns många som står i kö. Här tittar man inte på 
betalningsförmåga. Varför då inte ”bjuda på” trygghetslarm, som ändå 
begränsas av att åtgärden är biståndsbedömd, d v s endast beviljas dem som 
har ett behov?

Enligt statsministern ska vi snart ha världens bästa äldreomsorg. En hel del 
medel har skickats till kommunerna i detta syfte. Med tanke på Borgholms 
kommuns uttalade ambition att ha Sveriges bästa äldreomsorg – som blir 
därmed världens bästa – hade vi förväntat oss att även ett avgiftsfritt 
trygghetslarm skulle prioriteras, men så blev det inte.

Därför yrkade vi bifall till denna motion.

Marcel van Luijn (M)

Carl Malgerud (M)

Anders Nyholm (M)

Lenamarie Wikström (M)
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Reservation kommunfullmäktige 2020-09-14 
Ärende 12. Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm 
 
Framtid Öland yrkade på bifall till denna motion då den ligger i linje med såväl oppositionens som 
majoritetens önskan om att erbjuda “Sveriges bästa äldreomsorg”. 
 
Vi reserverar oss därför mot dagens beslut. 
 
Framtid Öland 
Annette Hemlin 
Tomas Lind 
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Reservation kommunfullmäktige 2020-09-14

>Ärende 12 – Motion (Anne Oskarsson SD) Gratis trygghetslarm

KD yrkade bifall till denna motion eftersom ett trygghetslarm betyder mycket för att skapa 
trygghet för våra äldre, särskilt för de som bor ensamma. Ett larm kan förhindra mycket 
lidande om man ramlar och skadar sig och blir liggande utan hjälp. Tyvärr väljer en del äldre 
bort trygghetslarm p.g.a. ekonomiska skäl.  Jag reserverar mig därför mot dagens beslut.

Marwin Johansson

Gruppledare KD Borgholm
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut att avslå 
motion om gratis trygghetslarm.
   
Det finns personer som borde ha trygghetslarm men som av olika 
anledningar inte anser sig ha råd att kosta på sig sådant. För att 
förebygga att dessa personer drabbas av ödesdigra händelser där 
de inte får den snabba hjälp som skulle behövas samt för att 
nedbringa vårdens och omsorgens kostnader borde det allmänna – 
d v s kommuen – ta på sig hela kostnaden för trygghetslarm till alla 
som bedöms behöva sådant.
   
Reserverar mig därför emot kommunfullmäktiges dumsnåla beslut.

Borgholm den 23 september 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 137 Dnr 2019/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av trygghetsbo-
ende på f d Solkattentomten i Borgholm

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad då arbetet redan pågår för att eventuellt förvärva 

fastigheten.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-17

- att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att förvärva den aktu-
ella marken och där uppföra ett trygghetsboende. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 176 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11 § 157 Motion (Per Lublin ÖP) - mark-
förvärv och uppförande av trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm

Bedömning
I Borgholm finns idag ett par olika alternativ som erbjuder boendeformer som mot-
svarar ungefär formerna för trygghetsboende. I Resedan-området har privat entre-
prenör uppfört seniorboende/trygghetsboende (BOSAM) och i närområdet har Bo-
vieran byggt boende för +55. Sedan tidigare finns bostadsrätter i Resedan för +55. 
Däremot saknas precis som Lublin skriver möjlighet för de som inte har ekonomi 
att lägga en insats (även om BOSAM:s har en låg fast insats). Med tanke på vår 
demografi som bedöms behovet av trygghetsboende utan insats i centrala Borg-
holm som stort. Ett altenativ till att kommunen bygger och förvaltar trygghetsboen-
de är att den privata marknaden gör det. 

Det finns flera centralt belägna fastigheter där ett trygghetsboende skulle kunna 
vara lämpligt att uppföra, varav aktuella fastigheter kan vara ett alternativ. Kommu-
nen har sedan flera år fört dialog med aktuella fastighetsägare för att utröna intres-
set av att sälja eller förädla fastigheterna som har ett mycket centralt och bra läge i 
Borgholm. Det vill säga intentionerna i Per Lublins (ÖP) motion pågår i redan, var-
för motionen bör kunna anses behandlad.
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Konsekvensanalys
Att helt låsa sig till att förvärva aktuella fastigheter är inte god ekonomisk hushåll-
ning, då kommunen hittills inte blivit erbjudna att köpa dem. Inte heller att helt ute-
sluta andra ägande- och driftsformer än den kommunala. Särskilt inte då kommu-
nen har flera stora projekt på gång i form av exempelvis ny skola i Löttorp, omfat-
tande VA-utbyggnad och nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbacka-området.

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

Lars Ljung (S) yrkar kommunstyrelsens avslagsförslag.

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens av-
slagsförslag; och Per Lublins bifallsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

kommunstyrelsens avslagsförslag ställs mot Per Lublins bifallsyrkande. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige stödjer kommunstyrelsens avslagsförslag. 

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

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut att anse min  
motion om att utreda möjligheterna att 
förvärva ”Solkattentomterna” i Borgholm för att uppföra ett 
trygghethetsboende där med att ”det håller vi redan på med”.
   
Det finns inget som tyder på att man verkligen håller på med att 
undersöka möjligheterna. Istället prioriteras helt andra saker och 
man bryr sig inte om alla de äldre som är i behov av mer 
gemenskap i sin boendesituation. Man har inte förstått att ensamhet 
i vardagen ett stort problem för många, inte bara i storstäderna. Att 
skapa kommunala trygghetsboenden där pigga äldre kan flytta in 
utan att kunna betala en hög insats borde vara en prioriterad uppgift 
för varje kommun med en hög andel äldre i befolkningen. Ett fint 
trygghetsboende på de idag så risiga och outnyttjade 
Solkattentomterna vore perfekt!

Innerst inne har det nog hos de flesta av 
kommunfullmäktigeledamöterna funnits en insikt om att det som jag 
föreslagit är bra – även om det inte legat så högt i prioriteringen.

Reserverar mig därför emot kommunfullmäktiges beslut, av vilket 
klart och tydligt framgår att motionen skulle ha bifallits om den hade 
kommit från ”rätt” håll.

Borgholm den 23 september 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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§ 138 Dnr 2020/138 004 KS

Ansvarsfrihet 2019, Sydarkivera

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Kommunalförbundet Sydarkivera 2019 ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera har skickat förbundets årsredovisning för 2019 i 
enlighet med förbundsordningen. Förbundet har skickat årsredovisningen tillsam-
mans med granskningsrapport och revisionsberättelse. Medlemskommunernas re-
spektive kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för förbundet i sin hel-
het.

Beslutsunderlag
Sydarkivera Förbundsfullmäktige 2020-06-12 § 1 Årsredovisning 2019.
Revisionsberättelse 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Granskning av årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.

Bedömning
Av revisionsberättelsen framgår bland annat:

- Förbundets revisorer bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkive-
ra i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

- Förbundets revisorer bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Förbundets revisorer bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Förbundets revisorer bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige upp-
ställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning av den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

- Förbundets revisorer tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019.

Dagens sammanträde
Jäv
Ilko Corkovic, Jennie Engstrand och Joel Schäfer anmäler sig jäviga i ärendet och 
deltar inte i beredning eller beslut.
Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bevilja Kommunalförbundet Sydarki-
vera 2019 ansvarsfrihet. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige beviljar Kommunalförbundet Sydarkivera 2019 ansvarsfrihet.

Skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera

______________
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§ 139 Dnr 2020/61 104 KS

Godkännande av partistödsredovisning för utbetalat partistöd 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänner redovisningen av partistödet av 2019 års partistöd; Centerpartiet, 

Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sveri-
gedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kapitlet 
9 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partitstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Mo-
deraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och 
Ölandspartiet.

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

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 140 Dnr 2019/69 041 KS

Tertialbokslut 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tertialbokslut 2020 med redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr. (Årsprognos 
+27,8 mkr). 

 Investeringar till och med april uppgår till 10,2 mkr. (Årsprognos 53,5 mkr).
 Likvida medel 8,4 mkr. 
 Budgetavvikelsen totalt efter april är +2,4 mkr (Årsprognos +11,0 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 5 procent. Generellt brukar ett re-
sultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2020.
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 106 Tertialbokslut 2020.
Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet.

______________
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§ 141 Dnr 2020/113 043 KS

Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tilläggsbudget om 550 tkr med hänvisning till helårsprognosen i 

Delårsrapport 1 (Ölands kommunalförbund § 26/20) för underskottstäckning 
avseende år 2020 från medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga en-
ligt gällande fördelningsnyckel. 

att anvisa medel om 236 500 kronor i enlighet med fördelningsnyckel och äskad 
tilläggsbudgetering, villkorat att Mörbylånga kommun godkänner tilläggsbud-
getering.

att anvisade medel belastar kommunens resultat för innevarande år.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27 konstateras att pro-
gnosen för helåret 2020 är ett negativt resultat om 550 tkr.

Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående. 

En enig förbundsdirektion äskar nu tilläggsbudgetering, med hänvisning till helårs-
prognosen, för underskottstäckning avseende år 2020 med 550 tkr. 

Av förbundsdirektionens beslut framgår att nuvarande bemanning vid stationen i De-
gerhamn behålls oförändrad under budgetåret 2020. 

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27.
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 Bilaga 4. 
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 108 Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kom-
munalförbund.

Bedömning
Godkänd tilläggsbudget ska tillgodoses av medlemskommunerna Borgholm och 
Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel, där Borgholms kommun ska stå för 
43 % av kostnaderna.

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag.
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Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund.

______________
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§ 142 Dnr 2020/67 049 KS

Äskande om tilläggsbudet 2020; återställning av drabbade hamnar efter 
högvatten och stormskador.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 235 tkr till omedelbara åtgärder för 

att återställa drabbade hamnar efter högvatten och stormskador. Resterande 
skador budgeteras för åtgärd 2021.

Ärendebeskrivning
Under årets första tre månader har vädrets makter satt sina spår i våra hamnar. 
Kraftiga stormvindar och högvatten har orsakat skador som omedelbart måste åt-
gärdas för att förhindra ytterligare förfall med avsevärt högre kostnader som följd 
eller att någon skadar sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-18.
Bildbilagor på hamnskador.
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 113 Äskande av medel; Återställning av drabbade 
hamnar efter högvatten och stormskador.

Bedömning
Aktuella lagningar är akuta skador som måste åtgärdas innan säsong. 

Konsekvensanalys
Utan åtgärd finns stor risk för personskador och ytterligare förfall.

Beräknade kostnader för omedelbara insatser:

- Nabbelund: Lagning av vägen ut till piren och asfalt: 65 tkr
- Böda hamn: Grus och mindre tillfälliga lagningar i asfalt Kostnad: 40 tkr
- Kårehamn: Schakt och asfalt. Kostnad: 80 tkr
- Stora Rör: Säkra ytterligare utras från piren och spärra av med fysiska hinder: 

40 tkr.

Skickas till
Tillväxtenheten
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 143 Dnr 2019/69 041 KS

Äskande om tilläggsbudet 2020; Oförutsedda kostnader i kommunsty-
relsesn verksamheter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för att återkomma med en konsekvensanalys innehål-

lande en redogörelse med vidtagna prioriteringar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att fö-
reslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys 
till alla förslag som presenteras.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tkr till och med juli, års-
prognosen är -7 100 tkr.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tkr) Åtgärd

Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning ÖKF 2019 -60 Åtgärder inom förvaltningen

Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige 
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-243 Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-442 Åtgärder inom förvaltningen
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Gata/park (obudgeterade 
poster)

-3 500 Åtgärder inom förvaltningen 
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra 
anslag

 Summa -10 534  

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-
nader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, ga-
ta/park och hamnar.

Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tkr. Pro-
gnosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av covid-
19 för mer information). 

Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för 
konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tkr för elljus-
spåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen med 160 tkr under 
2020 och resterande del under 2021. 

Ersättning ÖKF 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram

Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-
se beslut § 212 negativt med 420 tkr. Kostnaden för rivningen har ökat med 192 tkr i 
och med asbest.

Stormskador hamnar
Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-
das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tkr till återställande 
akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgete-
rad vilket ger kommunledningsförvaltningen en negativ avvikelse. Kostnaderna han-
teras inom förvaltningens ram.

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tkr. Vakan-
ta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åtgärder mot-
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svarande 1 800 tkr. Vidare finns högre kostnader än budgeterat på drift och fortsatt 
genomlysning av verksamheten fortgår under året.

Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-
naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för 
gatubelysning i kommunen.

Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på 
livsmedel. 

Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i 
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tkr 
per enhet. 

Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-
kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:

Åtgärder  tkr

Vakant nämndssekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enl budget) 200

Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700

Bemanning kostenheten 130

Summa 3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-
nisation.

Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom 
ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.

Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier. 
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Intrångsersättning LST 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-25 § 123 Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader - 
kommunstyrelsens 2020.

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 mkr. Vid beslut om 
tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7 000 tkr uppgår kommunens resultat till 6 
800 tkr för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens 
underskott 7 000 tkr. Någon realistisk möjlighet att ytterligare, utöver de ovan be-
skrivna åtgärderna (3 800 tkr), skära på kostnaderna eller höja intäkterna innevaran-
de budgetår saknas. Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektivise-
ringar med drygt 1 500 tkr utöver redan beslutade omprioriteringar. Samtliga vakan-
ser försöker kommunen i möjligaste mån skjuta på tillsättningar och pröva andra lös-
ningar för. Däremot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom 
koncernen vilket kan ge effekt under 2021.

Gata/park och kost måste framöver erhålla en realistisk budget för att fullgöra sin 
uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många saknat 
ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verksam-
heter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.

Dagens sammanträde
Yrkande
Annette Hemlin (FÖL) yrkar på återremiss för att återkomma med en konsekvensa-
nalys innehållande en redogörelse med vidtagna prioriteringar.

Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) yrkar i enlighet med Annette Hemlins 
(FÖL) yrkande.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Annette Hemlins återremissyrkande.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Annette Hemlins återremissyr-
kande och finner att kommunfullmäktige stödjer återremissyrkandet.

Skickas till
Kommunstyrelsen 

______________
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§ 144 Dnr 2019/150 409 KS

Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 
2019-2025

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta handlingsplan till energi- och klimatstrategin.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har beslutat en energi- och klimatstrategi. Till strategin ska ett 
handlingsprogram beslutas, som ska uppdateras och utvärderas regelbundet. 

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan till energi- och klimatstrategin.
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 109 Handlingsplan till energi- och klimatstrategi för 
Borgholms kommun 2019-2025 

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand att återremittera ärendet för att omformulera 
handlingsplanen och göra en konsekvensanalys av kostnaderna och innebörden av 
handlingsplanen. Erik Arvidsson (SD) yrkar i andra hand att ändra förslaget genom 
att följande punkter i handlingsplanen stryks: stycke 4:1 punkt 1 och 5; stycke 4:2 at-
tsats 1 och 3; och stycke 4:3 samtliga attsatser. 

Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Annette Hemlin (FÖL) yrkar ändra förslaget genom att byta ut skall under punkt 4.1, 
4.2 och 4.3.

Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

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

Ordförande konstaterar att det finns 4 förslag till beslut. Erik Arvidssons återremiss-
yrkande; Erik Arvidssons ändringsyrkande; Annette Hemlins ändringsyrkande; och 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Att avgöra ärendet på dagens sammanträde ställs mot Erik Arvidssons återremissyr-
kande. 

42



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-14 144

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige avser avföra ärendet på dagens sammanträde. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avgöra ärendet på da-
gens sammanträde röstar ja och se som stödjer Erik Arvidssons återremissyrkande 
röstar nej. 

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 2 nej-röster (se BILAGA 6).  Därmed av-
görs ärendet på dagens sammanträde.

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Annette Hemlin ändringsyrkande ställs mot Erik Arvidssons ändringsyrkande för att 
ställas som motförslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige stödjer Annette Hemlin ändringsyrkande. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Annette Hemlin ändrings-
yrkande röstar ja och se som stödjer Erik Arvidssons ändringsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 9 ja-röster, 2 nej-röster och 10 avstår (se BILAGA 7).  Där-
med ställas Annette Hemlin ändringsyrkande som motförslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Propositionsordning och omröstning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot Annette Hemlin ändringsyrkande. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen.

De som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och de som stödjer An-
nette Hemlin ändringsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 10 nej-röster (se BILAGA 8). Därmed an-
tas handlingsplanen till energi- och klimatstrategin enligt kommunstyrelsens förslag.

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

Annette Hemlin (FÖL) och Tomas Lind (FÖL) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(se nedan).

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:
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Anser att detta steg mot en bra klimatpolicy är bättre än inget. Dessvärre handlar 
det nästan enbart om val av bränsle i olika sammanhang, som t ex i samband med 
resor men INGENTING om att kommunpolitikers och tjänstemäns resor måste be-
gränsas och att resersättning inte ska utgå där som deltagande vid sammanträden 
och konferenser likaväl kan ske på distans med hjälp av digital teknik. Detta bör 
snarast inarbetas i policy och regelverk. För övrigt får valet av fordonsbränsle inte 
drivas så hårt vid upphandling av trafik att inte lokala trafikföretag har möjlighet att 
vara med. Minst skadar vi klimatet om vi inte reser alls.

______________
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Reservation kommunfullmäktige 2020-09-14 
Ärende 20 –  Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi  
för Borgholms kommun 2019–2025 
 
Vi känner en oro inför att orden “SKALL Borgholms kommun” används under punkt 4.1,  4.2 
och 4.3. Att vi förväntas fatta ett beslut som säger att vi SKALL utgå från vissa prioriteringar, 
helt utan att ha den ringaste aning om de ekonomiska konsekvenserna. 
 
I våra styrdokument finns att läsa att ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten. 
Är det då vettigt att besluta om en strategi som tvingar kommunen att bortse från just det. 
Det vill säga, att inte väga nyttan av varje insatt krona mot förväntat utfall?! 
 
Vi anser inte det och yrkade därför på att ordet SKALL Borgholms kommun byts ut mot 
BÖR under punkt 4.1,  4.2 och 4.3 och reserveras därför mot dagens beslut till förmån för 
vårt eget yrkande. 
 
 
Framtid Öland 
Annette Hemlin 
Tomas Lind 
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§ 145 Dnr 2018/187 109 KS

Cykelstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta cykelstrategi 2020-2025 med förtydligandet att kommunala cykelvägar 

definieras som cykelvägar där kommunen har skötselansvar.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms 
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har 
remissats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och 
hållbarhetsberedningen och plan- och byggenheten. 

Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29.
Kommunstyrelsen 2020-06-23 § 112 Cykelstrategi för Borgholms kommun.

Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i 
de aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen. 

Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenhe-
ten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnper-
spektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och 
dessa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till att anta cykelstrategin.

Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till att anta cykelstrategin.

Joel Schäfer (S) yrkar bifall till att anta cykelstrategin.

Tomas Zander (C) yrkar bifall till att anta cykelstrategin.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att anta cykelstrategin.

Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till att anta cykelstrategin.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige antar cykelstrategin.

Protokollsanteckning
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Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Påpekade vid mötet att man med fördel bör kunna anlägga cykelvägar i kraftled-
ningsgator i samband med att ledningarna dras ned under jord. 

Påpekade även att det är otillfredställande med husbilstrafik på cykelleder. Som t ex 
längs Stenkusten. Och att detta måste uppmärksammas bättre och åtgärdas framö-
ver så att vi slipper husbilstrafik från Äleklinta och norrut längs kusten.

Skickas till
Samhällsplaneraren
Borgholm Energi AB

______________
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§ 146 Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt följande: 

”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har 
rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrappor-
terade timmar med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsin-
komst inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat 
belopp: SGI/1980 = ersättning/timme. Maximalt kan antalet ersättningsberät-
tigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 kronor per dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. 
Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar 
= maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal 
kronor.”

att laghänvisningarna ersätts med nya kommunallagens SFS 2017:725. 

att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår.
- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden byts mot ordföranden i miljö- 

och byggnadsnämnden.
att uppdra till fullmäktiges ordförande att tillsammans med en representant från 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige att göra en översyn av 
kommunens arvodes- och ersättningsregler och gör en översyn av den poli-
tiska organisationen inför nästa mandatperiod. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kom-
munchefen att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera 
dessa med gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige och att utreda 
möjligheten inkluderat kostnader och lämplig lokal att förlägga kommunfullmäktiges 
sammanträde på dagtid.

Beslutsunderlag
Arvode och ersättningsbestämmelser.
Kommunstyrelsen 2020-08-28 § 125 Översyn av arvodesreglemente.
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Bedömning
Kommunens ersättningsbestämmelser vad gäller ersättning för förlorad arbetsin-
komst avviker från kommunallagens regler. Detta då dels samtliga förtroendevalda 
har rätt enligt KL 4:12 skälig förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner 
(främst reseersättning och barntillsyn) när de fullgör sina uppdrag. Vad gäller arvo-
de regleras detta i KL 4:16 att fullmäktige får besluta om arvode ska utgå. I så fall 
gäller att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

I kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser står i § 3 att ”förtroendevalda 
som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900). Den del av arvodet som utgår för in-
läsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen”. Under § 10 stadgas vidare att 
”i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det be-
lopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.”

Att sammanblanda arvode som kommunen får lova att besluta om med ersättning 
för förlorad arbetsinkost som kommunen ska besluta om är direkt felaktigt. Därför 
föreslås att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt ett 
av följande sätt: 

Alt 1. (samma som Mörbylånga kommun)
”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har rätt till ersätt-
ning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrapporterade timmar med 
maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas enligt 
ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: SGI/1980 = ersättning/tim-
me. Maximalt kan antalet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 
kronor per dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.”

Alt 2. (knyta det till arvodet för kommunstyrelsens ordförande)
”Förtroendevald som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40%), har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår genom av arbetsgivaren styrkt löneav-
drag. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vil-
ket belopp, t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en ersättning be-
räknad på grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.

Det högsta beloppet per timme som kommunen utger ersättning för beräknas uti-
från följande formel; 0,75 x årsarvodet för en riksdagsledamot/12 månader/165 tim-
mar = maximal timersättning (311 kronor per timme för år 2020). Maximalt kan an-
talet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (2 488 kronor per dag för år 
2020)”

Detta alternativ utgår från samma principer som de fasta arvodena i kommunen är 
beräknade efter och högsta ersättningsnivån är densamma som för kommunstyrel-
sens ordförande, vilken är satt till 75 % av riksdagsmannalön. 
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Jämförelse med andra kommuner  
I Mörbylånga utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst för faktisk och styrkt förlo-
rad arbetsinkomst. Förtroendevald som har partiell tjänstledighet från ordinarie ar-
bete har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrap-
porterade timmar med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst 
inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: 
SGI/1980 = ersättning/timme. Ersättningen får inte överstiga 1 920 kronor per dag. 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.

I Kalmar utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst emligt intyg av styrkt inkomst-
förlust. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av för-
lorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad ar-
betsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. 
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 8 timmar per dag. Det 
högsta belopp som kan utgå per timme år 2019 är 214 kronor per timme (=timarvo-
det vid sammanträden).

I Mönsterås utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst med styrkt inkomstförlust. 
Kan detta inte uppvisas utgår schablonberäknat belopp, till exempel fria yrkesutö-
vare eller egna företagare med sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar = Ersätt-
ning/timme. 165 timmar.

Övriga justeringar
Samtidigt föreslås att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår då denna funktion numer finns i en 
gemensam nämnd och att kommunens ledamot i nämnden uppbär arvode och 
får ersättningar enligt kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser.

- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som utgått byts mot ordföranden i mil-
jö- och byggnadsnämnden. 

Vad gäller laghänvisningar byts dessa mot den nya kommunallagens SFS 
2017:725. 

Vad gäller bestämmelserna i övrigt så bör fullmäktige överväga om att göra en 
översyn inför nästa mandatperiod. Detta då kommunens arvoden och ersättningar i 
övrigt inte är helt enkla att tolka och nivåerna inte fullt ut främjar den lokala demo-
kratin.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad gäller frågan om att förlägga fullmäktigesammanträdena till dagtid så finns 
tingssalen tillgänglig om den bokas. Ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst 
kommer att tillkomma om reglerna för förlorad arbetsinkomst görs om. I övrigt så 
tillkommer inga kostnader. Om fullmäktige skulle ha sina möten från klockan 13 så 
skulle cirka 4 timmars ersättning för förlorad arbetsinkost utgå med högst 311 kro-
nor per timme och ledamot. Om 10 ledamöter begär ersättning för 10 möten per år 
uppgår ersättningen till cirka 125 000 kronor per år. Till detta tillkommer sociala av-
gifter om 31,42% av ersättningen. Den totala kostnaden för kommunen uppgår då 
till cirka 165 tkr.

Konsekvensanalys
Om de föreslagna ändringarna vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst in-
förts 2019, under förutsättning att inte fler skulle begärt ersättning, hade kommu-
nens kostnader ökat med maximalt 35 tkr. Ytterligare en förutsättning till beräkning-
en är att samtliga som begärde ersättning hade rätt till maximal ersättning.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar att ändra första att-satsens andra mening till Om förlorad 
arbetsinkomst inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäk-
nat belopp: 40 % av kommunalrådets månadsarvode dividerat med 165 timmar, 
samt att på eget initiativ kan förlorad arbetsinkomst istället baseras på styrkt må-
nadsinkomst enligt senast fastställda deklarerade inkomst av tjänst, eller SIG.

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

Annette Hemlin (FÖL) yrkar i enlighet med Marcel van Luijns ändringsyrkande.

Marwin Johansson (KD) yrkar i enlighet med Marcel van Luijns ändringsyrkande.

Erik Arvidsson (SD) yrkar i enlighet med Marcel van Luijns ändringsyrkande.

Lars Ljung yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Marcel van Luijns ändringsyrkande. Ordförande frågar om kommun-
fullmäktige kan bifalla förslagets tre sista att-satser separat och finner att kommun-
fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag att-sats två, att-sats tre och att-sats fy-
ra.

Propositionsordning
Ordförande föreslå följande propositionsordning:

Kommunstyrelsens förslag till beslut första att-satsen ställs mot Marcel van Luijns 
ändringsyrkande. 

Kommunfullmäktige fastställer propositionsordningen och ordförande finner att kom-
munfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut första att-satsen. 

Omröstning
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Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Kommunstyrelsens för-
slag till beslut första att-satsen röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns änd-
ringsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 11 ja-röster, 9 nej-röster och 1 avstår.  Därmed antas kom-
munstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.

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

______________
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RESERVATION emot kommunfullmäktiges beslut avseende 
arvoden.
   
Att bygga vidare på nuvarande arvodessystem är inte rimligt. 
Utöver den lagstadgade ersättningen för styrkt förlorad 
arbetsinkomst och styrkta kostnader borde det inte utgå några 
arvoden till förtroendevalda.

Ett kommunalråd på heltid borde inte ha mer betalt än snittlönen för 
en heltidsanställd undersköterska. Eftersom en undersköterska 
torde göra mer nytta än vad ett kommunråd gör borde detta kunna 
utläsas av lönekuvertet. Reserverar mig därför emot 
kommunfullmäktiges beslut.
  
Kan tilläggas att anledningen till att debatten i detta ärende blev 
extra lång får tillskrivas girighet från visst håll, där mycket vill ha 
mer.

Borgholm den 23 september 2020

Per Lublin

(Per Lublin)
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Kommunfullmäktige 2020-09-14 BILAGA 1
Uppropslista nr. 1

Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2020 klockan 18:00, Liselott Hovdegård anlände 18:39 och Anne 
Oskarsson lämnade efter punkt 13.
Ledamöter Parti Kret Tjänstgörande ersättare Närv. Nej Avst Frånv.
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (SD) - X
Kennert Georgsson (S) - X
Marcel van Luijn (M) - X
Jeanette Sandström (S) - X
Tomas Zander (C) - X
Marie-Helen Ståhl (S) - X
Tomas Lind (FÖL - X
Per Lublin (ÖP) - X
Marwin Johansson (KD) - X
Tomas Ekstrand (SD) - X
Anna Victor Hiort (M) - X
Cecilia Ahlström (S) - X
Sara Kånåhols (V) - X
Eva Wahlgren (C) - X
Joel Schäfer (S) - X
Lenamarie Wikström (M) - X
Nina Anderson-Junkka (S) - X
Torbjörn Johansson (FÖL - X
Lars Ljung (S) - X
Daniel Nilsson (C) - X
Liselott Hovdegård (SD) - X
Jennie Engstrand (S) - X
Anders Nyholm (M) - X
Andreas Persson (S) - X
Annette Hemlin (FÖL - X
Ulrika Lindh (C) - X
Roland Wickholm (ÖP) - X
Iréne Persson (S) - X
Charlotte Håkansson van Luijn (M) - X
Erik Arvidsson (SD) - X

SUMMA: 22 0 0 13
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)

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2020
11 Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen JA stödjer 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Nej stödjer Anne Oskarssons bifallsyrkande

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (SD) - X
Kennert Georgsson (S) - X
Marcel van Luijn (M) - X
Jeanette Sandström (S) - X
Tomas Zander (C) - X
Marie-Helen Ståhl (S) - X
Tomas Lind (FÖL - X
Per Lublin (ÖP) - X
Marwin Johansson (KD) - X
Tomas Ekstrand (SD) - X
Anna Victor Hiort (M) - X
Cecilia Ahlström (S) - X
Sara Kånåhols (V) - X
Eva Wahlgren (C) - X
Joel Schäfer (S) - X
Lenamarie Wikström (M) - X
Nina Anderson-Junkka (S) - X
Torbjörn Johansson (FÖL - X
Lars Ljung (S) - X
Daniel Nilsson (C) - X
Liselott Hovdegård (SD) - X
Jennie Engstrand (S) - X
Anders Nyholm (M) - X
Andreas Persson (S) - X
Annette Hemlin (FÖL - X
Ulrika Lindh (C) - X
Roland Wickholm (ÖP) - X
Iréne Persson (S) - X
Charlotte Håkansson van Luijn (M) - X
Erik Arvidsson (SD) - X

SUMMA: 19 2 1 13
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Kommunfullmäktige 2020-09-14 BILAGA 3

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september2020
12 Motion Anne Oskarsson SD om gratis trygghetslarm JA stödjer att ärendet avgörs idag Nej stödjer att 
ärendet återremitteras

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (S)D) - 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 (Ö)P) - 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 1 13
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Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september2020
12 Motion Anne Oskarsson SD om gratis trygghetslarm JA stödjer kommunstyrelsens avslagsyrkande
Nej Stödjer Marcel van Luijns med fleras bifallsyrkande

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (S)D) - 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 (Ö)P) - 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 1 13
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Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2020
19. Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025 JA stödjer 
att ärendet avgörs på dagens sammanträde Nej stödjer återremiss

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (SD) - X
Kennert Georgsson (S) - X
Marcel van Luijn (M) - X
Jeanette Sandström (S) - X
Tomas Zander (C) - X
Marie-Helen Ståhl (S) - X
Tomas Lind (FÖL - X
Per Lublin (ÖP) - X
Marwin Johansson (KD) - X
Tomas Ekstrand (SD) - X
Anna Victor Hiort (M) - X
Cecilia Ahlström (S) - X
Sara Kånåhols (V) - X
Eva Wahlgren (C) - X
Joel Schäfer (S) - X
Lenamarie Wikström (M) - X
Nina Anderson-Junkka (S) - X
Torbjörn Johansson (FÖL - X
Lars Ljung (S) - X
Daniel Nilsson (C) - X
Liselott Hovdegård (SD) - X
Jennie Engstrand (S) - X
Anders Nyholm (M) - X
Andreas Persson (S) - X
Annette Hemlin (FÖL - X
Ulrika Lindh (C) - X
Roland Wickholm (ÖP) - X
Iréne Persson (S) - X
Charlotte Håkansson van Luijn (M) - X
Erik Arvidsson (SD) - X

SUMMA: 19 2 14
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Omröstningslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september2020
19 Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025  JA stödjer Annette 

Hemlins ändringsyrkande Nej stödjer Erik Arvidssons ändringsyrkande

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (SD) - X
Kennert Georgsson (S) - X
Marcel van Luijn (M) - X
Jeanette Sandström (S) - X
Tomas Zander (C) - X
Marie-Helen Ståhl (S) - X
Tomas Lind (FÖL - X
Per Lublin (Ö)P) - 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: 9 2 1 13
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Omröstningslista nr. 6

Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september2020
20 Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025  JA stödjer 

kommunstyrelsens förslag till beslut Nej stödjer Annette Hemlins ändringsyrkande

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (SD) - X
Kennert Georgsson (S) - X
Marcel van Luijn (M) - X
Jeanette Sandström (S) - X
Tomas Zander (C) - X
Marie-Helen Ståhl (S) - X
Tomas Lind (FÖL - X
Per Lublin (Ö)P) - 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
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Omröstningslista nr. 7

Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september2020
22 Översyn arvodesreglementet  JA stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut Nej stödjer Marcel van 

Luijns ändringsyrkande

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic (S) - X
Carl Malgerud (M) - X
Staffan Larsson (C) - X
Eva-Lena Israelsson (S) - X
Lennart Bohlin (FÖL - X
Anne Oskarsson (SD) - X
Kennert Georgsson (S) - X
Marcel van Luijn (M) - X
Jeanette Sandström (S) - X
Tomas Zander (C) - X
Marie-Helen Ståhl (S) - X
Tomas Lind (FÖL - X
Per Lublin (Ö)P) - 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 9 1 14
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