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§ 171  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 
______________
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 172  
 
Godkännande av dagordning 

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

Medborgarförslag - "Meröppet" på biblioteket i Löttorp.  

Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre omsorgsta-
gare inte ska riskera smittas av COVID-19, hemtjänst. 

Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre omsorgsta-
gare inte ska riskera smittas av COVID-19, särskilt boende. 

Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre omsorgsta-
gare inte ska riskera smittas av COVID-19, besökande och personal. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för förslag att bordlägga följande ärenden till nästkommande 
sammanträde:  

- Medborgarförslag - "Meröppet" på biblioteket i Löttorp  
- Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre omsorgstagare 

inte ska riskera smittas av COVID-19, hemtjänst  
- Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre omsorgstagare 

inte ska riskera smittas av COVID-19, särskilt boende 
- Interpellation och interpellationssvar - Om åtgärder för att äldre omsorgstagare 

inte ska riskera smittas av COVID-19, besökande och personal 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar att ta bort följande ärenden från dagordningen för att kor-
ta sammanträdestiden och därmed minimera risken för smittspridning bland de som 
blev tvungna att delta fysiskt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,16. Ärenden som tas bort 
bör behandlas vid nästa tillfälle när samtliga ledamöter får möjlighet att delta på di-
stans. 

Per Lublin (ÖP) tillstyrker Marcel van Luijns yrkande. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: ordförandes förslag till 
dagordning; och Marcel van Luijns yrkande att även bordlägga alla ärenden utom 
Reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv för Borgholm Energi 
Elnät AB och Borgholm Energi AB, Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och 
Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB och Årsplan 
med budget 2021 med plan för 2022-2024 till nästkommande möte.  
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Propositionsordning 
Av proposition på framlagada förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige be-
slutar bifalla ordförandes förslag.  

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer ordförandes förslag rös-
tar ja och de som stödjer Marcel van Luijns förslag röstar nej.  

Vid omröstningen avges 13 ja-röster, 2 nej-röster och 4 avstår (se BILAGA 2). Där-
med godkänns ordförandes förslag till dagordning. 

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

______________
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Från: Per Lublin
Till: Jonatan Wassberg
Ärende: RESERVATION 1
Datum: den 25 november 2020 11:43:20

RESERVATION

mot kommunfullmäktiges beslut om dagordning

  
Då jag efter förfrågan från kommunfullmäktiges ordförande gått med på att framskjuta
debatterna om mina interpellationer till senare sammanträde för att inte kvällens
sammanträde skulle dra ut på tiden, så hade det varit rimligt att ytterligare förkorta
kvällens genom att göra detsamma med andra av kvällens ärenden som det inte var
brådskande med.
   
I synnerhet som kvällens sammanträde riskerar att bli ogiltigt på grund av att flera
ledamöter förvägrats att vara med på distans trots att den möjligheten finns. 
   
Har väldigt svårt att förstå varför vi fortsätter att ha en ordförande som envisas med att
försöka ha så många ledamöter samlade i en lokal under mer än två timmar under en tid
när en livshotande pandemi går in i sin andra våg av smittspridning. Och förstår inte heller
hur hon kunde gå med på ledamoten Ilko Corkovic’ omotiverade begäran om en
fullkomligt onödig ajournering i slutet som ytterligare förlängde mötet och ledde till
onödigt ”minglande” och onödig närhet mellan de av ajourneringen berörda ledamöterna.

Kommunfullmäktiges ålderspresident
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§ 173 Dnr 2020/11 KS 
 
Information från kommunchef 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för lägesbilden i landet, länet och kommunen rörande på-
gående pandemi. 

______________
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§ 174 Dnr 2019/27 KS 
 
Information från revisorerna: Delårsbokslut och Granskning av kom-
munens styrdokument 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna revisorernas granskning av kommunens styrdokument till kommunsty-

relsen för att lämna yttrande till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har till kommunfullmäktiges presidium lämnat en gransknings-
rapport av kommunens styrdokument. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige för 
kännedom.  

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens styrdokument, 2020-10-28. 
Slutgiltig rapport styrdokument, 2020-11-05. 

Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att revisorerna avböjt att muntligt redovi-
sa granskningen av delårsbokslutet och granskningsrapporten om kommunens styr-
dokument för att minska sammanträdestiden. Granskningen av delårsbokslutet lig-
ger som handlingar till ärendet Delårsbokslut 2020. 

Fullmäktiges presidium föreslå att fullmäktige lämnar revisorerna granskning av 
kommunens styrdokument till kommunstyrelsen för att lämna yttrande till kommun-
fullmäktige. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
______________
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§ 175 Dnr 2020/202 KS 
 
Anmälan: Motion - Väntjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att  Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

att  i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 176 Dnr 2019/192 KS 
 
Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde Mejeriviken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att avsätta 300 000 kronor för byggnation av utegym i Mejeriviken. 

att ökade driftskostnader för gata/park hanteras i arbetet med kommunstyrel-
sens internbudget. 

Ärendebeskrivning 
Som en etapp i beslutet KS 2019/129 uppdra tillväxtenheten att utreda förutsätt-
ningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram förslag till 
utvecklingsplan föreslås ett utegym i anslutning till skatepark och fotbollsplanen.  

Utegymmet ska ge möjlighet för flera olika typer av övningar för flera generationer. 
Stor vikt i utformningen av gymmet kommer läggas på att det ska finnas något för 
alla.  
Kostnadssammanställning 

Markarbeten 150 000 kronor 

Gymutrustning 150 000 kronor 

Totalt: 300 000 kronor 

 
Beslutsunderlag 
Karta på tilltänkt yta. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 221 Utegym i Mejeriviken - del av 
aktivitetsområde Mejeriviken. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 160 Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde 
Mejeriviken. 
Reservation (Erik Arvidsson SD) Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde 
Mejeriviken, 2020-10-28. 

Bedömning 
Träning utomhus, i grupp eller på egen hand är populärt i landet och förutspås vara 
en eftertraktad motionsform även framöver. Det finns en efterfrågan på fler utegym 
från både fastboende och besökande till Borgholm och det kommer regelbundet in 
önskemål till kommunen. Tillväxtenheten arbetar idag med att ta fram en plan för 
ett aktivitetsstråk mellan Badhuset till Sjöstugans badplats. En plats för rekreation 
och fritidsaktiviteter för alla åldrar.  
Området tillåter ditresande med både cykel och bil. Bra parkeringsmöjligheter finns 
både vid fjärrvärmeverket, busstationen och badplatsen.  
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I förslaget till placering tänker kommunen att i anslutning till den tänkta elljusspåret 
placera gymmet. 

Konsekvensanalys 
För medborgare kan utegym vara en viktig mötesplats och möjlighet till gratis trä-
ning.   

Ekonomiska konsekvenser. Ett utegym beräknas kosta cirka 300 000 kronor i an-
läggningskostnader och därpå tillkommer drift- och underhållskostnader beräknade 
till cirka 30 000 kronor per år.   

Utbrottet av COVID-19 har gjort att befolkningen fått ändra sina vanor för att mins-
ka smittspridning. Efterfrågan på möjligheter att motionera, umgås och utföra andra 
aktiviteter utomhus har ökat under våren 2020. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att avslå förslaget och att kommunen ska utreda vad som ska 
göras med området Mejeriviken. Utredningen ska inkludera någon form av medbor-
gardialog som remissinstans.  

Erik Arvidsson(SD) yrkar avslag. 

Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag, 
avslag och Per Lublins tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagada yrkanden finner ordföranden att kom-
munfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut utan tillägg. Om-
röstning begärs avseende bifall av kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens för-
slag röstar ja och de som stödjer avslagsyrkandet röstar nej.  

Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 3 nej-röster (se BILAGA 3). Därmed bifalls 
kommunstyrelsens förslag. 

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

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

Beslut skickas till 
Gata/park 
Tillväxtchefen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Från: Per Lublin
Till: Jonatan Wassberg
Ärende: RESERVATION 2
Datum: den 25 november 2020 11:44:55

RESERVATION 

mot kommunfullmäktiges beslut om fotbollsplan på
Mejerivikens allmänna grönområde.

Frågan om hur stadens enda fria grönyta ska disponeras är en sak som i högsta grad berör
borgholmsborna och som dom borde få möjlighet att diskutera och ta ställning till innan
politikerna i Grabbholms beslut fattar bindande beslut. Det hade inte varit svårt att ordna
en digital medborgardialog om grönområdets framtid. Och få reda på hur den allmänna
oplnionen ser på frågan om en stor fotbollsplan mitt på detta grönområde.
   
Om det därvid skulle visa att dom flesta anser att en fotbollsplan mitt på grönområdet är en
bra ide’ så skulle jag inte ha något att invända mot att en sådan blir verklighet på det sätt
som föreslagits.

Men eftersom kommunfullmäktige istället väljer att köra över - och besluta över huvudena
på borgholmsborna - så reserverar jag mig emot hela skiten.

Allvarligt bekymrad över politikernas ointresse av medborgarinflytande
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§ 177 Dnr 2020/87 KS 
 
Mål för Borgholms kommuns vattenarbete 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet för precisering av målen och att skrivelse av Bertil 

Lundgren läggs som bilaga till ärendet när det behandlas av fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade 2009-06-01 § 53 beslut om mål inklusive budgetförut-
sättningar för arbetet med att minska näringstillförseln till Östersjön. Detta beslut är 
formellt fortfarande gällande men är i behov av uppdatering/revidering.  

Miljö- och hållbarhetsberedningens 2020-04-22 § 10 beslutade att lämna förslagt 
till beslut till kommunfullmäktige. Förvaltningen har sedan kompletterat förslaget 
med en tjänsteskrivelse för att tydliggöra ärendet för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-04-22 § 10 Mål för Borgholms kommuns 
vattenarbete. 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-22. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 147 Mål för Borgholms kommuns vattenarbete. 
Reservation (Erik Arvidsson SD) Mål för kommunens vattenarbete, 2020-10-28. 

Bedömning 
År 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om mål för att minska näringstillförseln 
från land till Östersjön. Målen var ambitiösa och har endast delvis kunnat införlivas, 
mycket på grund av bristande rådighet, medeltilldelningen från EU och staten samt 
lagrum.  

Målen från 2009 är i behov av att uppdateras. Behovet av att minska näringsutflö-
det från land kvarstår och arbetet med vattenförvaltningen och att uppnå god sta-
tus i kommunens vattenförekomster ligger fast. Nya möjligheter har tillkommit för 
att utnyttja så kallat ”tekniskt vatten”, vatten som renats i avloppsreningsverk och 
som enligt förslag till nya EU-direktiv ska kunna användas till bevattning av olika 
grödor.  

Sedan 2009 har minst 300 000 kronor årligen använts för medfinansiering av 
kommunens vattenprojekt. Nästan all medfinansiering har bestått av arbetstid som 
kommunens tjänstemän lagt på projekten. I början av perioden var det tydligt vilka 
personer som i praktiken främst arbetade som ”medfinansiering”. Förändringar i 
både organisation och individer har gjort det mera otydligt vad som faktiskt utgör 
medfinansiering av vattenprojekt.  

Medfinansieringen behöver säkras så att arbetet får stabilitet och långsiktighet och 
visar på egen ambition. 
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Konsekvensanalys 
Förslaget innebär en mindre ambitionshöjning av vattenarbetet, men framför allt en 
tydlighet i att tjänstemän vid kommunen använder delar av sin arbetstid som med-
finansiering av vattenprojekt. Projekten finansieras huvudsakligen av annan part, 
ofta EU. En medfinansiering med 500 000 kronor som arbetsinsats innebär i dags-
läget möjlighet att ta emot statligt stöd om cirka 2 500 000 kronor. Förslaget gör det 
också tydligt att det måste finnas minst en projektledartjänst för vattenvårdsarbete i 
kommunen.  

Om eventuella överskjutande medel i projekt återinvesteras i projektarbetet finns 
möjlighet att öka ambitionerna utan att i praktiken tillföra nya resurser. Det minskar 
dessutom riskerna att bli återbetalningsskyldig på projektmedel som av någon an-
ledning inte kunnat utnyttjas fullt ut enligt ansökan.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar avslå förslag att årligen använda 500 000 kronor för finan-
siering och medfinansiering av samordnings- och samverkansarbetet. Det inkluderar 
eventuella överskjutande medel efter projektslut som ska återinvesteras i löpande 
eller nya vattenprojekt. 

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

Marwin Johansson (KD) yrkar att återremittera ärendet för precisering av målen och 
att skrivelse av Bertil Lundgren läggs som bilaga till ärendet när det behandlas av 
fullmäktige. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut att återremittera ärendet; 
kommunstyrelsens förslag; och att avslå kommunstyrelsens förslags tredje att-sats. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkande finner ordföranden att kommunsty-
relsens avser besluta ärendet på dagens sammanträde. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet beslutas på 
dagens sammanträde röstar ja och de som stödjer Marwin Johanssons återremiss-
yrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 9 nej-röster.  Därmed minoritetsåterremit-
teras ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Miljö- och hållbarhetsberedningen/kommunens vattengrupp 
______________
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§ 178 Dnr 2020/176 KS 
 
Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv  
(RUR) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv 

(RUR) som en del av styrdokument Styrmodell antagen av kommunfullmäkti-
ge 2018-02-19 § 47.  

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen finns sedan 2013 ett tillägg till det så kallade balanskravet, det vill 
säga kravet på att en kommuns intäkter ska överstiga dess kostnader. 

Tillägget benämns resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet är att en kommun ska 
kunna bygga upp en reserv under ekonomiskt goda tider som kan användas under 
år med en svagare skatteunderlagsutveckling, enligt den definition för lågkonjunk-
tur som fastställts. Varje kommun som vill tillämpa RUR ska besluta om styrdoku-
ment för detta. Riktlinjerna ska enligt beslutet uppdateras varje ny mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Förslag till policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, 
2020-10-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 219 Policy för god ekonomisk hus-
hållning samt resultatutjämningsreserv (RUR). 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 164 Policy för god ekonomisk hushållning samt 
resultatutjämningsreserv (RUR) . 

Bedömning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer det 
vill säga kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och 
mål för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultat-
utjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 

För att öka Borgholms kommuns ekonomiska handlingsfrihet i samband med en 
lågkonjunktur föreslås förändrade policy för tillämpningen av resultatutjämningsre-
serven (RUR). Enligt förslaget får Borgholms kommun disponera medlen i resultat-
utjämningsreserven om balanskravsresultatet är negativt. Detta gäller både i bud-
get och i bokslut.  

RUR får tas i anspråk med 60 procent under första året av en lågkonjunktur, max 
50 procent av återstående andra året och resterande delen tredje året. Att större 
delen av reserven får användas första året beror på att behovet bedöms vara störst 
första året och de kommande åren finns större möjligheter att hinna anpassa verk-
samheten till konjunkturnedgången. 
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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Verksamhetsutvecklaren 
______________
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§ 179 Dnr 2017/157 KS 
 
Ny sjöbodspolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta ny sjöbodspolicy i enlighet med miljö och byggnadsnämndens förslag. 
Antagen policy innebär att Regelverk för sjöbodsarrende, antagen av kommunfull-
mäktige 2007-06-11 § 55 och Sjöbodspolicy antagen av samhällsbyggnadsnämn-
den 2012-02-29 § 37 utgår. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten har tagit fram ett utkast till sjöbodspolicy för Borgholms kommun, in-
ternremiss och där miljö- och byggnadsnämnden fått möjlighet att yttra sig senast 
2020-08-14. 

Miljö och byggnadsnämnden 2020-09-24 § 181 har beslutat att föreslå fullmäktige 
anta tillväxtenhetens förslag på policy men ändringen att sista meningen under punk 
3.5. utgår och istället infogas en hänvisning till Borgholms kommuns taxedokument. 

Beslutsunderlag 
Miljö och byggnadsnämnden 2020-09-24 § 181 Ny sjöbodspolicy. 
Förslag på ny sjöbodspolicy, 2020-10-14. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 150 Ny sjöbodspolicy. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand att avslå kom-
munstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Per Lublins återremissyr-
kande; kommunstyrelsens förslag till beslut; och Per Lublins avslagsyrkande. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagada yrkanden finner ordföranden att kom-
munfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning be-
gärs avseende Per Lublins avslagsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens för-
slag till beslut röstar ja och de som stödjer Per Lublins avslagsyrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 4). Därmed antas 
miljö och byggnadsnämndens förslag till policy. 
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Reservation 
Per Lublin (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan) 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
Tillväxtenheten för kännedom 
Bygglovsenheten för kännedom 
______________
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Från: Per Lublin
Till: Jonatan Wassberg
Ärende: RESERVATION 3
Datum: den 25 november 2020 11:47:59

RESERVATION

mot kommunfullmäktiges beslut om ny sjöbodspolicy

Vi behöver en ny policy för hur sjöbodar ska få användas, handhas, uppföras och ägas som
omöjliggör att man kan nyuppföra fritidshus längs våra stränder fingerade som
”komplementbyggnader” till befintliga sjöbodar och som förhindrar att man kan riva
befintliga sjöbodar och ersätta med vad som i praktiken är rena fritidsbostäder, som t ex
det skräckexempel vid en privat i Lofta som ägs av ett personer hemmahörande på
fastlandet och utan anknytning till orten. Och inför vilket Miljö- och byggnadsnämnden
dessvärre valt att stå handfallna.
 
Den av MBN och kommunstyrelsen föreslagna nya policyn innebär att fler sjöbodar
kommer att förvandlas till attraktiv handelsvara och tas över av fastlänningar och
förvandskas ytterligare.
  
Man borde vara skriven i kommunen eller ha speciell anknytning till den by på vars
sjöbodplan sjöboden står för att få äga eller disponera en sjöbod. Med detta sagt kan en
friare disponering göras möjlig.
   
Den ändring som kommunfullmäktige nu beslutat saknar denna styrka och innebär ett steg
i fel riktning och risk för ytterligare privatisering av sjöbodplaner och stränder samt att
sjöbodar förvanskas och förvandlas till handelsvara. Därför reserverar jag mig emot här
aktuella beslut.

Positiv till en ny sjöbodspolicy som på ett bättre sätt slår vakt om våra sjöbodar,
sjöbodplaner och allmänhetens fria tillträde till stränderna
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§ 180 Dnr 2020/123 KS 
 
Reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv för 
Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna förslag till bolagsordning för Borgholm Energi Elnät AB. 

att  godkänna förslag till bolagsordning för Borgholm Energi AB. 

att  anta nytt gemensamt ägardirektiv till Borgholm Energis bolagsstyrelse. 

Ärendebeskrivning 
Bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått 
en översyn av VD i Borgholm Energi Elnät AB tillika i Borgholm Energi AB och 
kommunchefen. Främst utifrån de faktiska justeringar som gjorts i ansvarsfördel-
ning mellan kommun och bolag men också utifrån behov att förtydliga avkastnings-
krav och utdelningsprocessen. Språkbruk, laghänvisningar med mera har setts 
över. Ägardirektiv för båda bolag föreslås utgöra av ett gemensamt dokument i 
fortsättningen där moderbolaget är Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget är 
Borgholm Energi AB. Synpunkter har också inhämtats från kommunens upphand-
lade juridiska ombud. 

Vad gäller bolagsordningarna ska bolagen revidera denna så den blir analog med 
det reviderade ägardirektivet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt ägardirektiv - Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB. 
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi Elnät AB. 
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi AB. 
Borgholm Energi styrelse 2020-09-24 § 59 Bolagsordning och Ägardirektiv revide-
ring. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 201 Reviderade bolagsordningar 
och nytt gemensamt ägardirektiv för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm 
Energi AB. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 155 Reviderade bolagsordningar och nytt gemen-
samt ägardirektiv för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkanden finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Borgholm Energi AB & Borgholm Energi Elnät AB  
______________
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§ 181 Dnr 2020/94 KS 
 
Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borg-
holms kommun och Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  återremittera ärendet för  

 att ärendet ska behandlas i BEAB:s styrelse för att säkerställa att det 
är i linje med bolagets affärsplan och att de förlust-/ kassaflödes-kal-
kyler som presenterats för Högsrums fastigheten kan arbetas bort. I 
annat fall ser vi detta som otillåten ”förlustöverföring”.  

att för att enligt lagstiftningen bedriva bostäder mad avkastningskrav 
motsvarande den lokala marknaden så pågår en utredning mellan 
VD BEAB och kommunchefen för att utreda om alla kommunens lä-
genheter skall organiseras i ett allmännyttigt bolag. Denna utredning 
med beslut ska vara klara innan överföringen görs så att konse-
kvenserna av transaktionen är tydlig. 

att då högsrumsfastigheten är en kommersiell fastighet så bör en 
värdering göras för att säkerställa en skattemässigt och värderings-
mässigt korrekt transaktion. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85 000 m2 fastigheter, varav mer-
parten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en 
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hy-
resbostäder och kommersiella fastigheter 

Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin 
framgår bland annat att ”kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och 
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av 
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen”.  

I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska 
”bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder”. 

För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällanade fastighetsstrategi och 
ägardirektiv föreslås en fastighetsreglering mellan kommunen och Borgholm Energi 
gällande Rödhaken 5 och Högsrum 5:29  och att reglering sker enligt gällande 
praxis till bokförda värden för respektive fastighet. Bokförda värden för respektive 
fastighet var vid ingående balans per 2020-06-30.  

Rödhaken 5  10 386 000 kronor 
Högsrum 5:29  15 269 000 kronor 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 126 uppdrog ekonomi- och fastig-
hetschefen att stämma av förslaget reducerat för utbetalda bidrag från Boverket 
kopplat till investeringen av fastigheten, med Borgholm Energi AB för att återkom-
ma med eventuellt reviderat förslag till beslut till kommunstyrelsens. 

Kommunstyrelsen informerades om ärendet av kommunstyrelsens ordförande och 
en av kommunens fastighetsstrateger vid sammanträdet 2020-05-26 § 90. 

Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 149 föreslog kommunfullmäktige  

att godkänna fastighetsreglering av Rödhaken 5 från Borgholm Energi AB till 
Borgholms kommun till bokfört värde. 

att  godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms kom-
mun till Borgholm Energi AB till bokfört värde. Regleringen sker efter av-
styckning är genomförd. 

att  vid en fastighetsreglering nettojustera motsvarande, kvarvarande bidragdel, 
vilket blir det slutgiltiga bokförda värdet och köpeskillingen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 187 Ägarbyte av fastigheterna 
Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB. 
Förslag till fastighetsreglering av Högsrum 5:29, karta 1. 
Förslag till fastighetsreglering av Högsrum 5:29, karta 2. 
Förslag till fastighetsreglering av Högsrum 5:29, karta 3. 
Ekonomisk kalkyl för fastighetsreglering Högsrum 5:29 2020-09-15. 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-14. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 149 Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och 
Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återremitteras för  

att ärendet ska behandlas i BEAB:s styrelse för att säkerställa att det 
är i linje med bolagets affärsplan och att de förlust-/ kassaflödes-kal-
kyler som presenterats för Högsrums fastigheten kan arbetas bort. I 
annat fall ser vi detta som otillåten ”förlustöverföring”.  

att för att enligt lagstiftningen bedriva bostäder mad avkastningskrav 
motsvarande den lokala marknaden så pågår en utredning mellan 
VD BEAB och kommunchefen för att utreda om alla kommunens lä-
genheter skall organiseras i ett allmännyttigt bolag. Denna utredning 
med beslut ska vara klara innan överföringen görs så att konse-
kvenserna av transaktionen är tydlig. 
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att då högsrumsfastigheten är en kommersiell fastighet så bör en 
värdering göras för att säkerställa en skattemässigt och värderings-
mässigt korrekt transaktion. 

Tomas Lind (FÖL) yrkar bifall till Carl Malgeruds återremissyrkande.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds återre-
missyrkanden; och kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagada yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla Carl Malgeruds återremissyrkanden. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Borgholm Energi AB 
______________
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§ 182 Dnr 2020/177 KS 
 
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB . 

att  förvärva 271 aktier i Kommunassurans Syd AB för 466 391 kronor. 

att  godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassu-
rans Syd Försäkrings AB. 

att  finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har till kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat förslag på en 
effektivisering av försäkringslösningen för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2020-09-22, 
bilaga 1. 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2. 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 3. 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 4. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 151 Erbjudande om delägarskap i Kommunassu-
rans Syd Försäkrings AB. 

Bedömning 
Vid en jämförelse av kommunens nuvarande kommunförsäkring med den prisindi-
kation som kommunen erhållit från Kommunassurans Syd Försäkrings AB, gör 
kommunledningsförvaltningen bedömningen att Borgholms kommun får en kost-
nadsminskning. 

Konsekvensanalys 
Kostnadsminskning beräknas till129 000 kronor om året jämfört med dagens pre-
mier om kommunen blir delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Utöver 
den lägre premien ger även Kommunassurans Syd Försäkrings AB återbäring på 
30 % av icke förbrukad premie, det vill säga upp till 14 % av erlagd premie och där-
till lämnar bolaget avkastning på aktierna. Enligt de senaste årens skadeutfall skul-
le detta kunna innebära en återbäring på 69 000 kronor. Borgholms kommuns tota-
la premiekostnad kommer vid beslut uppgå till 490 000 kronor. Upplägget förutsät-
ter bland annat ett aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete. 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder enbart försäkringslösningar för si-
na ägare. Det innebär att en förutsättning för att Borgholms kommun skall få del av 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s erbjudande är att Borgholms kommun 
först blir medlem. 
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Kommunens nuvarande avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december 
2020. Det är således först från och med 1 januari 2021 som kommunen kan ha 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB som försäkringsgivare.   
 
För att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB krävs att Borgholms 
kommun förvärvar aktier som motsvarar 2,5 procent av kommunens invånarantal. 
Den 1 januari 2020 var antalet invånare 10 839, vilket medför att antalet aktier blir 
271 stycken. Priset bestäms av aktuellt värde på bolaget, vilket för närvarande ger 
ett pris på 1 721 kronor per aktie. För att Borgholms kommun skall bli medlem 
krävs således att kommunen förvärvar aktier motsvarande 466 391 kronor, ett pris 
som gäller året ut. 

Beslut skickas till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 183 Dnr 2020/178 KS 
 
Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  Borgholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 

ska inbetala ett insatsbelopp om 1 068 100 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 
  

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp mot-
svarande maximalt 4 272 400 kronor. 

att  kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kom-
munstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbe-
talningarna enligt besluten ovan. 

att Borgholms kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehål-
lande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Förening-
en”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dot-
terbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar 
till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 217 Inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Bedömning 
Genom att Borgholms kommun ökar sin kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk 
förening möjliggörs och underlättas framtida upplåning i kommun koncernen. 

Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats ge-
nom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapital-
insats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att 
delta med en tilläggsinsats.  
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en en-
da nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samt-
liga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha upp-
nått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kra-
vet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats 
(kronor per 
invånare) 

(kommun) 

Kapitalinsats 
(kronor per 
invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Före-
ningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvaran-
de 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun kommer behöva reservera de årliga insatskapitalinbetalning-
arna motsvarande 1 068 100 kronor. Detta har endast en årlig likviditetspåverkan.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 184 Dnr 2019/69 KS 
 
Delårsbokslut 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna delårsbokslut 2020. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet för kommunens uppgår till +40,1 miljoner kronor och den totala bud-
getavvikelsen är +30,7 miljoner kronor. Socialnämnden och kommunstyrelsen visar 
en negativ budgetavvikelse för perioden. Den totala budgetavvikelsen reduceras 
av det som återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser. 

 Prognosen för kommunens resultat +46,6 miljoner kronor består av det 
budgeterade resultatet +13,8 och budgetavvikelsen +32,8 miljoner kronor.  

 Likvida medel för delåret är 38,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
16,5 miljoner kronor sedan december 2019. Prognosen för 2020 är 31,8 
miljoner kronor. 

 Genomförda investeringar för perioden januari till augusti uppgår till 35,4 
miljoner kronor. Prognosen för 2020 är 51,5 miljoner kronor. 

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 7 procent. Generellt brukar ett 
resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2020. 
Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2020, 2020-10-28. 
Granskningsrapport av delårsapport 2020 Borgholms kommun, 2020-10-28. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 163 Delårsbokslut 2020. 

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

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 185 Dnr 2020/23 KS 
 
Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att skattesatsen 2021 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 
att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2021. 
att anta Årsplan med budget 2021 samt plan för år 2022-2024. 
att anta föreslagen investeringsram för år 2021 och föreslagna projekt samt inve-

steringsplan för 2022-2025. 
att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-

projekten. 
att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 

och investeringsmedel från 2020 till år 2021. 
att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 
att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 000 000 

kronor. 
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-

fullmäktige beslutade totala ramar. 
att borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2021. 
att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 
att tilldela revisorerna en budget på 882 000 kronor för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium har lämnat till kommunfullmäktige ett 
förslag till taxor 2021 och årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Taxor 2021. 
Förslag till Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 och taxor 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 218 Årsplan med budget 2021 med 
plan för 2022-2024 och taxor 2021. 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 165 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024. 
Sverigedemokraternas förslag till Budget 2021. 
Moderaterna förslag till budget 2021. 
Skrivelse gällande kommunrevisionens budgetäskande 2021. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar följande:  

- att samtliga omsorgstaxor ska fortsatt ligga på 2020 års nivå även under 2021 
att tillägg ska gå ut över 2021 års resultat. 

- att utöver budgetetberedningens förslag till budget tilldela utbildningsnämnden 
3 000 000 kronor extra att tillägg ska gå ut över 2021 års resultat. 

- att utöver budgetetberedningens förslag till budget tilldela socialnämnden 
300 000 kronor för trygghetslarm och att tillägg ska gå ut över 2021 års resultat. 

Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marwin Johansson (KD) tillstyrker Er-
ik Arvidssons tilläggsyrkande om 300 000 kronor för trygghetslarm. 

Marcel van Luijn (M) yrkar följande:  

- att ta bort sommarlovsbusskort (-210 000 kronor) och att ta bort minskning av 
kulturskoleavgifter år 2021 (-130 000 kronor) och från år 2022 (-260 000 kronor). 

- att utbildningsnämnden och kommunstyrelsen (som har fått sparkrav i budget 
2021) snarast återrapporterar till kommunfullmäktige vilka besparingar har be-
slutats i samband med sina internbudgetar, men senast mars 2021. 

Carls Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och tillstyrker 
Marcel van Luijns tilläggsyrkande.  

Marwin Johansson (KD) och Annette Hemlin (FÖL) tillstyrker Marcel van Luijns yr-
kanden.  

Carl Malgerud yrkar att avslå att-satsen om att godkänna upplåning avseende lång-
siktiga investeringar, upp till 40 000 000 kronor. 

Marwin Johansson (KD) yrkar att utreda behovet av barnomsorg på obekväm ar-
betstid. 

Ordförande konstaterar att det finns åtta förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; Erik Arvidssons ändringsyrkande om omsorgstaxor; Erik Arvidssons 
tilläggsyrkande om extra medel till utbildningsnämnd; Erik Arvidssons tilläggsyrkan-
de om extra medel till socialnämnden; Marcel van Luijns ändringsyrkande om som-
marlovsbusskort och kulturskoleavgifter; Marcel van Luijns tilläggsyrkande om åter-
rapportering av besparingsåtgärder; Carl Malgeruds avslagsyrkande om upplåning; 
och Marwin Johanssons tilläggsyrkande om att utreda behovet av barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 

Dessutom har kommunfullmäktige att besluta om budgetram för revisorerna enligt 
kommunfullmäktiges presidiums förslag.  

 

32



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-16 185   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagada yrkanden finner ordföranden att kom-
munfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med kommun-
fullmäktiges presidiums förslag om budgetram för revisorerna och med Marcel van 
Luijns tilläggsyrkande om återrapportering av besparingsåtgärder. Omröstning be-
gärs avseende propositioner om följande yrkanden: Erik Arvidssons ändringsyrkan-
de om omsorgstaxor; Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till utbild-
ningsnämnden; Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till socialnämnden; 
Marwin Johanssons tilläggsyrkande om att utreda behovet av barnomsorg på obe-
kväm arbetstid; och Marcel van Luijns tilläggsyrkande om sommarlovsbusskort och 
kulturskoleavgifter. 

Omröstning 
Omröstning om Marcel van Luijns tilläggsyrkande är begärd och ska verkställas. De 
som stödjer avslag röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns tilläggsyrkande 
röstar nej.  

Vid omröstningen avges 12 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår(se BILAGA 6). Där-
med avslås Marcel van Luijns tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning om Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till utbildnings-
nämnd är begärd och ska verkställas. De som stödjer avslag röstar ja och de som 
stödjer Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till utbildningsnämnden rös-
tar nej.  

Vid omröstningen avges 16 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 7).  
Därmed avslås Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till utbildningsnämn-
den. 

Omröstning 
Omröstning om Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till socialnämnden 
är begärd och ska verkställas. De som stödjer avslag röstar ja och de som stödjer 
Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till socialnämnden röstar nej.  

Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 8 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 8).  
Därmed avslås Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till socialnämnden. 

Omröstning 
Omröstning om Erik Arvidssons ändringsyrkande om omsorgstaxor är begärd och 
ska verkställas. De som stödjer avslag röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons 
ändringsyrkande om omsorgstaxor röstar nej.  

Vid omröstningen avges 15 ja-röster, 3 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 9).  
Därmed avslås Erik Arvidssons tilläggsyrkande om extra medel till socialnämnden 
tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning om Marwin Johanssons tilläggsyrkande om att utreda behovet av 
barnomsorg på obekväm arbetstid är begärd och ska verkställas. De som stödjer 
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avslag röstar ja och de som stödjer Marwin Johanssons tilläggsyrkande om att utre-
da behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid röstar nej.  

Vid omröstningen avges 11 ja-röster, 7 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 10).    
Därmed avslås Marwin Johanssons tilläggsyrkande om att utreda behovet av 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Reservation 
Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutets tredje att-sats. 

Annette Hemlin (FÖL) och Tomas Lind (FÖL) reserverar sig mot beslutets tredje och 
åttonde att-sats. 

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi i Ölandspartiet har inte fått någon insyn i budgetarbetet - vilket försiggått helt vid 
sidan av oss. Visserligen har vi inbjudits till ”budgetdagar”, men dessa har ju mera 
karaktären av show och underhållning för deltagande publik än efterfrågan av vad vi 
som som inbjudna deltagare tycker är viktigt. 

Vår inställning torde annars vara bekant, även för budgetberedningen. Med tanke på 
ålderssammansättningen i vår kommun borde vi satsa betydligt mer på äldreomsor-
gen och höja personalens status väsentligt. Inte bara med muntligt beröm utan ock-
så med högre löner och bättre arbetsförhållanden. En bra äldreomsorg måste få 
kosta pengar. 

Vi vill - bland annat känt - även satsa på att behålla de mindre skolorna - och återfö-
ra sexorna dit - för att hela kommunen ska leva. 

Att vi i rådande läge - med noll insyn i budgetarbetet och med ovisshet in i det sista 
om vi alls skulle få deltaga på kommunfullmäktigemötet eftersom vi under pågående 
pandemi inte utan risk för hälsan kan deltaga annat än på distans - ägna tid och 
kraft åt att förbereda oss för att på ett meningsfullt sätt deltaga i budgetdebatten i 
kommunfullmäktige - torde vara helt bortkastat, varför vi avstår från att delta i detta 
ärende.  

Vi anser att budgetdebatten i vårt kommunfullmäktige bara är ett spel för gallerierna 
och att den på intet sätt påverkar budgetens innehåll och utformning. Att den på nå-
got sätt skulle vara ”årets viktiga debatt” är en myt, för i själva verket betyder den 
ingenting eftersom budgeten redan är bestämd i förväg. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 186 Dnr 2019/160 KS 
 
För kännedom: Godkännaden av markanvisningavtal samt hyresavtal, 
särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2020-05-18 § 99 beslutade följande:  

att  uppdra till kommunstyrelsen att stycka av och upprätta ett marköverlåtelseav-
tal för del av Ekbackaområdet till ägt dotterbolag till BJC Group AB för en kö-
peskilling om 1000 kronor per m2. 

att  uppdra till kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med ägt dotterbolag till BJC 
Group AB om minst 20 år för ett särskilt boende om 80 platser på den för-
sålda fastigheten. Hyresavtalet ska även reglera att LOU följs i efterföljande 
byggentreprenadupphandling. 

att  uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en byggentreprenadupphandling 
för ett särskilt boende där byggentreprenadkontraktet överlåts till hyresvär-
den. 

att  uppdra till kommunstyrelsen att utreda och föreslå kommunfullmäktige lämp-
liga åtgärder för Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5 och 6. 

Kommunledningsförvaltningen har till kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 
förhandlat fram ett marköverlåtelseavtal och ett hyresavtal för del av fastigheten 
Borgholm 11:42 (Ekbackaområdet) för att kommunstyrelsens ska kunna verkställa 
de två första att-satserna i kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20 § 166 att godkänna marköverlåtelseavtal 
för del av fastigheten Borgholm 11:42 med BJC Gläntan AB och att godkänna hy-
reskontrakt för del av fastigheten Borgholm 11:42 med BJC Gläntan AB. 

Beslutet är lämnat till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-10-20 § 166 Godkännaden av markanvisningavtal samt 
hyresavtal, särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun. 
 
______________
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020 klockan 18:00:00.

Ledamöter Parti Kret
s

Tjänstgörande ersättare Närv. Nej Avst Frånv.
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X    
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X    

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X    
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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 0 0 16
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
2 Godkännande av dagordning

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X  
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X   
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X  

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X   
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X  
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X 

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X    
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X    
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X    
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X 
Anders Nyholm                           (M)       -                                                 X 
Andreas Persson                         (S)       -                                                 X 
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-                                                 X  

Ulrika Lindh                            (C)       -                                                 X 
Roland Wickholm                         (ÖP)      -                                                 X 
Iréne Persson                           (S)       -                                                 X 
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -                                                 X 
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X    

SUMMA: 13 2 4 16
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 3

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
6 Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde MejerivikenJa KS förslagNej Avslag

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X    
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X    

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X   
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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: 16 3 0 16
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 4

Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020 klockan.
7 Mål för Borgholms kommuns vattenarbeteJA till idagNej Återremiss

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X   
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X   
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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: 10 9 0 16
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Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 5

Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
9 Ny sjöbodspolicyJA KSNEJ Avslag

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X    
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X    

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X   
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X    
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X 

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X    
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X    
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X    
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X 
Anders Nyholm                           (M)       -                                                 X 
Andreas Persson                         (S)       -                                                 X 
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-                                                 X    

Ulrika Lindh                            (C)       -                                                 X 
Roland Wickholm                         (ÖP)      -                                                 X 
Iréne Persson                           (S)       -                                                 X 
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -                                                 X 
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X    

SUMMA: 18 1 0 16

41



Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 6

Omröstningslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
15 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024JA Avslag YrkandenNEJ Bifall Yrkanden

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X   
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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: 12 6 1 16

42



Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 7

Omröstningslista nr. 6
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
15 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024JA Avslag YrkandenNEJ Bifall Yrkanden

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X    
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X    

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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: 16 2 1 16

43



Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 8

Omröstningslista nr. 7
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
15 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024JA Avslag YrkandenNEJ Bifall Yrkanden

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X   
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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: 10 8 1 16

44



Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 9

Omröstningslista nr. 8
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
15 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024JA Avslag YrkandenNEJ Bifall Yrkanden

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X   
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X    

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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: 15 3 1 16

45



Kommunfullmäktige 2020-11-16 BILAGA 10

Omröstningslista nr. 9
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2020.
15 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024JA Avslag YrkandenNEJ Bifall Yrkanden

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X    
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X 
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 X 

Anne Oskarsson                          (SD)      -                                                 X 
Kennert  Georgsson                      (S)       -                                                 X 
Marcel van Luijn                        (M)       -                                                 X   
Jeanette Sandström                      (S)       -                                                 X    
Tomas Zander                            (C)       -                                                 X    
Marie-Helen Ståhl                       (S)       -                                                 X 
Tomas Lind                              (FÖL

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X 
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                Martin Ottosson                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Axel Andersson                          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 7 1 16

46
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