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§ 26  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 
______________
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§ 27  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med ändringen att bordlägga följande punkt tills att 

ärende Motion (Per Lublin ÖP)- Förslag att kommunen ska söka erforderligt 
tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna 
beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm (KS 2020/233-109) 
avgjorts:  

- Motion (Per Lublin ÖP) - Symbolisk minskning av kommunchefens lön. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för att kommunfullmäktige fått en motion från ledamot Per 
Lublin (ÖP) om att symboliskt minska kommunchefens lön för att finanseria kame-
raövervakning av torget i Borgholm. 

 Ordförande föreslår att kommunfullmäktige bordlägger anmälan av motion från Per 
Lublin (ÖP) om att symboliskt minska kommunchefens lön för att finanseria kame-
raövervakning av torget i Borgholm tills att ärende Motion (Per Lublin ÖP)- Förslag 
att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande 
filmning i syfte att kunna beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm (KS 
2020/233-109) avgjorts:  

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Har svårt att förstå varför mina motioner ska motarbetas redan innan dom skickas 
på beredning. Hoppas att frågan om effektiv kamerabevakning på torget i Borgholm 
med omgivningar blir löst och erforderligt tillstånd sökts innan mina motioner kom-
mer på kommunfullmäktiges bord, så slipper vi en tillspetsad debatt om det som 
borde vara sjävklarheter. Vi behöver kunna ha en effektiv kamerabevakning på plat-
ser där det är angeläget att kunna klara upp nattlig brottslighet. 

   

______________
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§ 28 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
krisledningsnämnden 

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): 

1. Har du inte insett allvaret i det rådande läget eller tycker du att lunchkuponger, 
presentkort och andra dusörer är tillräckliga åtgärder? 

2. När tänker du kalla in krisledningsnämnden och vad vill du sätta främst på dess 
agenda? 

3. Om du fick råda, villa åtgärder skulle du framförallt vilja att det vidtogs för att 
hejda smittspridningen hos oss? 

4. Tycker du - med tanke på denna och framtida pandemier - fortfarande att det är 
en bra ide’ att under samla 80 sköra äldre på ett och samma boende med till 
stora delar gemensam personal? 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
______________
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§ 29 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående av-
rådan till besökare under påsk 

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):  

För en vecka sedan - 14 dagar efter påskhelgen - pikade vår kommun med den 
största smittspridningen i hela Kalmar län. Jag vet ju att du Ilko har väldigt svårt att 
se samband som alla andra kan se. Men jag undrar ändå om du trots allt ändå inte 
kan se sambandet mellan de många tillresta påskfirarna på ön och den markant 
ökade smittspridningen två veckor senare? 

Eftersom jag redan en månad före påsken vid ett gruppledarmöte frågade dig vad 
du tänkte göra med tanke på den stundande påsken och påminde dig om att vara 
ute i god tid med en eventuell avrådan till besökare, så undrar jag vad du denna 
gång har gjort i detta avseende inför påsken - bortsett från de patrullerande vakter-
na då påskfirarna redan hade kommit hit. 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
______________
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§ 30 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande om ut-
delning av broddar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ordförande Staffan Larsson (C):  

Nyligen berömde jag på min blogg www.per-lublin.blogspot.com kommunledningen 
för det kloka beslutet att låta dela ut broddar gratis till alla kommunmedborgare som 
fyllt sextio år till besparande av onödiga fallolyckor på grund av halka. Broddarna 
fanns samma dag för avhämtning på sex olycka ställen i kommunen. 

Påföljande dag kunde man läsa om det i Ölandsbladet och se bild på dig stå och de-
la ut broddar utanför ICA-butiken i Byxelkrok. Utan munskydd! 

Det föranleder mig att fråga dig med anledning av ditt ansvar för att försöka hejda 
smittspridningen i kommunen om du inte inser att munskydd kan ha betydelse i det-
ta sammanhang, dels för att det minskar risken för att den som bär munskyddet 
smittar ner andra med viruset, och dels först att det är påvisat att den som ser nå-
gon som bär munskydd per automatik håller längre avstånd till denne. 

Inser du också att folk ofta tar efter vad dom ser att personer i ledande ställning gör, 
tex ifråga om att bära munskydd? 

Och isåfall, varför går du inte före med gott exempel annat än om någon råkar 
”hänga på dig” ett munskydd? 

Och så vill jag fråga dig hur du i största allmänhet gör för att föregå med gott exem-
pel när det gäller coronan? 

Vad är det bästa du har gjort för att hindra smittspridningen och vad skulle du kunna 
göra bättre?  

Beslutsunderlag 
Interpellationen.  
Interpellationssvaret. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Staffan Larsson (C) lämnar följande 
svar på interpellationen:  
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För att minska och förhindra smittspridningen av Coronaviruset följer jag Folkhälso-
myndighetens (FHM) rekommendationer avseende till exempel munskydd. Nedan 
information från FHM:s hemsida: 

Folkhälsomyndigheten betonar att munskydd alltid måste ses som ett komplement 
till övriga åtgärder för att minska smittorisken. Först och främst måste man följa de 
allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19: 

• Stanna hemma vid symtom 

• Ha en god handhygien. 

• Håll fysiskt avstånd både utomhus och inomhus. 

• Umgås endast i en mindre krets. 

Det finns dock situationer där munskydd kan vara av värde. Korrekt använda kan 
kvalitetssäkrade engångsmunskydd minska risken för smittspridning i situationer där 
nära kontakt, under längre tid, i inomhusmiljö inte går att undvika. Sådana situatio-
ner kan framförallt uppstå i vissa miljöer på arbetsplatser. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av engångsmunskydd vid resor 
i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. Rekommendationen 
gäller från och med den 7 januari 2021 för alla som är födda 2004 och tidigare. Indi-
vider som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommenda-
tionen. 

Genom att följa FHM:s rekommendationer, att de flesta möten idag sker på distans, 
mer hemarbete, undvika trängsel i butiker, inte åka kollektivt och begränsat privat 
umgänge reduceras risken att smitta och smittas. Sammantaget lever jag på ett sätt 
som präglas av FHM:s rekommendationer, som kan sammanfattas i håll avstånd, 
tvätta händerna och stanna hemma vid symtom. 

Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att inte anse interpellationen besvarad. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: att anse interpellationen 
besvarad; och Per Lublins yrkande att inte anse interpellationen besvarad. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.  

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att anse interpellationen 
besvarad röstar ja och de som stödjer Per Lublins yrkande att inte anse interpella-
tionen besvarad röstar nej.  

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 2).  Därmed an-
ser kommunfullmäktige interpellationen besvarad. 
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Reservation 
Per Lublin (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). 

______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:39:31 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun
Cc:                                      Per Lublin

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut med röstsiffrorna 20 - 1 
anse min interpellation till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande besvarad:

Staffan Sossedräng svar på min interpellation kan närmast liknas vid ett ”goddag 
yxskaft”. 
  
Jag frågade inte om sossedrängen tvättade händerna eller fötterna. Jag frågade bara 
om man någonsin skulle få se honom bära munskydd.
  
På detta vägrade han att svara utan valde att istället tiga, trots att upprepade gånger 
uppmanades att svara på frågan.
  
Därmed kan väl ingen vettig människa anse att interpellationen blev besvarad.
  
Det är anmärkningsvärt att Staffan Sossedräng inte inser att han i sin position som 
KSAU-ordförande är en offentlig person som borde föregå med gott exempel och 
bära munskydd ute bland folk och i offentliga sammanhang så länge som pandemin 
pågår och vi har ett högt smittläge.
 
Per Lublin
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§ 31 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utdelning av brod-
dar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad.  

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

Nyligen berömde jag på min blogg www.per-lublin.blogspot.com kommunledningen 
för det kloka beslutet att låta dela ut broddar gratis till alla kommunmedborgare 
som fyllt sextio år till besparande av onödiga fallolyckor på grund av halka. Brod-
darna fanns samma dag för avhämtning på sex olycka ställen i kommunen. 

Påföljande dag kunde man läsa om det i Ölandsbladet och se bild på dig iförd 
munskydd (!) stå och dela ut broddar utanför Stadshuset. När jag därefter berömde 
dig för att äntligen få se dig i munskydd svarade du urskuldande att det var någon 
som hängt på dig ett sådant när du var på väg ut med broddarna. Jag hade ju hop-
pats att du hade kommit på själv att du borde bära munskydd och därmed föregå 
med gott exempel, så det var ju trist att höra att så inte varit fallet. 

Det föranleder mig att fråga dig med anledning av ditt ansvar för att försöka hejda 

smittspridningen i kommunen om du inte inser att munskydd kan ha betydelse i 
detta sammanhang, dels för att det minskar risken för att den som bär munskyddet 
smittar ner andra med viruset, och dels först att det är påvisat att den som ser nå-
gon som bär munskydd per automatik håller längre avstånd till denne. Inser du 
också att folk ofta tar efter vad dom ser att personer i ledande ställning gör, t ex 
ifråga om att bära munskydd? 

Och isåfall, varför går du inte före med gott exempel annat än om någon råkar 
”hänga på dig” ett munskydd? 

Och så vill jag fråga dig hur du i största allmänhet gör för att föregå med gott ex-
empel när det gäller coronan? 

Vad är det bästa du har gjort för att hindra smittspridningen och vad skulle du kun-
na göra bättre? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen.  
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Interpellationssvaret. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) lämnar följande svar på interpella-
tionen:  

Det var mitt eget beslut att ta på mig munskydd. Det jag sa på gruppledarträffen var 
att jag hade tillgång till munskydd i och med jag var på kommunhuset. De flesta 
hämtade broddarna på kommunhuset och på de övriga utlämningsställena kom det 
betydligt färre medborgare.  

I övrigt följer jag FHM: s rekommendationer. 
______________
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§ 32  
 
Information revisorerna 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har givits tid att lämna information om sin verksamhet till kommunfull-
mäktige.  

Inför dagens sammanträde har revisorerna lämnat två granskningsrapporter till 
kommunfullmäktige, en angående kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess 
och en angående årsredovisningen 2020.  

Dagens sammanträde 
Revisorernas ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för granskningsrapporten an-
gående kommunstyrelsens ärendeberedning. 

Revisorernas ordförande väntar med att informerar om revisorernas gransknings-
rapport av årsredovisningen 2020 och med att redogöra för revisionsberättelsen tills 
ärendet behandlas enligt dagordningen.  

______________

13



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 33   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 33 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Granskning av kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna granskningsrapporten till kommunstyrelsens för svar på gransk-

ningsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av kom-
munstyrelsens ärendeberedning.  

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-03-13 att överlämna rap-
porten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.  

I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser, revisionell bedömning och rekom-
mendationer. 

Beslutsunderlag 
Revisorerna - Granskning av ärendeberedning, 2021-04-01. 
Granskning av kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess, 2021-04-01. 

Dagens sammanträde 
Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige överlämnar granskningsrap-
porten till kommunstyrelsen för att besvara den. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 34 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Godkännande av årsredovisning 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna årsredovisningen 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tagit fram årsredovisning för kommunen i 
sin helhet och respektive verksamhet. 

Årsbokslut för kommunen innehåller koncernredovisning för kommunen och bola-
get. 

Av årsbokslutet för kommunens verksamheter framgår bland annat: 

- Uppföljning av kommunfullmäktiges mål. 
- Resultatet för kommunen är +44,5 miljoner kronor. (2019 +4,1 miljoner kro-

nor). 
- Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen +12,5 miljoner kronor. 

(2019 -18,7 miljoner kronor). 
- Investeringar uppgår till 57 miljoner kronor. (2019 80,0 miljoner kronor). 
- Likvida medel 47,5 miljoner kronor. (2019 21,6 miljoner kronor). 
- Redovisning av större projekt och viktiga händelser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 31. 

Årsredovisning 2020, 2021-03-30. 

Årsredovisning 2020, bilaga 1-5, 2021-03-10. 

Revisorerna - Granskning av årsredovisning 2020, 2021-04-01. 

Revisionsberättelse för år 2020, 2021-04-01. 

Revisionsberättelse Bilaga 1-5, 2021-04-01. 

Gransknings av årsredovisningen 2020 Borgholms kommun, 2021-04-01. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) och ekonomichefen redogör för års-
redovisningen.  

Yrkande 
Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) yr-
kar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna årsre-
dovisningen 2020.  

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Svårt att godkänna något som man inte är så noga insatt i, även om man vill hoppas 
att årsredovisningen är OK. Men det finns alltid vissa som vill förgylla sådant som 
egentligen inte borde glimma. 

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklaren  
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 35 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C), Marcel van Luijn (M), To-
mas Zander (C), Marwin Johansson (KD), Sara Kånåhols (V), Lenamarie Wikström 
(M), Nina Andersson-Junkka (S), Torbjörn Johansson (FÖL), Lars Ljung (S), Annet-
te Hemlin (FÖL) Ulrika Lindh (C) och Erik Arvidsson (SD) anmäler sig jäviga och 
deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet bordläggs.  

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige första hand bordlägger ärendet, i andra 
hand inte beviljar kommunstyrelsen i sin helhet ansvarsfrihet, i tredje hand inte bevil-
jar kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarsfrihet och i fjärde hand inte beviljar 
kommunstyrelsens ordförande ansvarfrihet. 

Jeanette Sandström (S), Joel Schäfer (S) och Anne Oskarsson (SD) yrkar att kom-
munfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.  

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut: Per Lublins yrkande att 
bordlägga ärendet; att bevilja kommunstyrelsen i sin helhet ansvarsfrihet för 2020; 
Per Lublins yrkande att inte bevilja kommunstyrelsen i sin helhet ansvarsfrihet; Per 
Lublins yrkande att inte bevilja kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarsfrihet; och 
Per Lublins yrkande att inte beviljar kommunstyrelsens ordförande ansvarfrihet. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla ansvarsfrihet till kommunstyrelsen i sin helhet för 2020. Om-
röstning begärs avseende att bordlägga ärendet och att bevilja kommunstyrelsen i 
sin helhet ansvarsfrihet för 2020. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 35   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Omröstning 1 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs på 
dagens sammanträde röstar ja och de som stödjer Per Lublins yrkande att bordläg-
ga ärendet röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 3).  Därmed avgörs 
ärendet på dagens sammanträde. 
Omröstning 2 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att bevilja kommunstyrel-
sen i sin helhet ansvarsfrihet för 2020 röstar ja och de som stödjer Per Lublins yr-
kande att inte bevilja kommunstyrelsen i sin helhet ansvarsfrihet röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 4).  Därmed bevil-
jas kommunstyrelsen i sin helhet ansvarsfrihet för 2020. 

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

______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:30:06 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson;Borgholms Kommun

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut att inte bordlägga frågan 
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen:

Obegripligt att kommunfullmäktige inte hade vett att avvakta med frågan om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen tills ordföranden i revisionsnämnd hunnit 
utröna ansvaret för att socialnämnden inte beretts tillfälle att yttra sig innan 
kommunstyrelsen skickade Ekbackaärendet (inklusive nedläggning av Soldalen och 
Strömgården) till kommunfullmäktige för beslut (en tågordning som tydligt strider 
mot kommunallagen).
  
Dessutom är jag personligen tveksam till lämpligheten att bara några månader efter ett visst 
år bevilja full ansvarsfrihet för vad en styrelse, nämnd eller beredning företagit sig eller 
underlåtit att göra under det ifrågavarande året. Visserligen sägs det att det som gömts i snö 
kommer upp i tö, men i många fall kan det dröja flera år innan saker och ting kommer fram i 
dagsljuset och då måste det ju faktiskt fortfarande finnas möjlighet att utkräva ansvar för 
vederbörandes göranden, låtanden och/eller underlåtanden.
  
Per Lublin
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:31:47 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson;Borgholms Kommun

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsens arbetsutskott:

Obegripligt att kunna ge politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarsfrihet 
för år 2021 med tanke på allt deras schabbel kring Åkerboskolan och med 
hyreshöjningen för Ekbacka samt deras bristande hantering med 
pandemibekämpning under året, i synnerhet att krisledningsnämnden fick verka 
under så kort tid och inte återinsattes under den andra vågen av pandemin. Den 
sattes in när första vågen höll på att ebba ut och togs bort när andra vågen var på 
väg. Det verkar som om man valt att sitta med armarna i kors och inte förstått 
allvaret i pandemin.
Samt för att man inte har tagit sitt sunda förnuft till fånga och backat ut från 
Ekbackaprojektet när borde inse vilken ökad smittrisk för de äldre som det innebär 
om projektet förverkligas.
 
Dessutom är jag personligen tveksam till lämpligheten att bara några månader efter ett visst 
år bevilja full ansvarsfrihet för vad en styrelse, nämnd eller beredning företagit sig eller 
underlåtit att göra under det ifrågavarande året. Visserligen sägs det att det som gömts i snö 
kommer upp i tö, men i många fall kan det dröja flera år innan saker och ting kommer fram i 
dagsljuset och då måste det ju faktiskt fortfarande finnas möjlighet att utkräva ansvar för 
vederbörandes göranden, låtanden och/eller underlåtanden.
  
Per Lublin 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:33:26 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson;Borgholms Kommun

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen:

Obegripligt att kunna ge politikerna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för år 2020 
med tanke på allt deras schabbel kring Åkerboskolan och med hyreshöjningen för 
nya Ekbacka samt deras bristande hantering med pandemibekämpning under året. 
Samt för att man inte har tagit sitt sunda förnuft till fånga och backat ut från 
Ekbackaprojektet när borde inse vilken ökad smittrisk för de äldre som det innebär 
om projektet förverkligas.

Dessutom är jag personligen tveksam till lämpligheten att bara några månader efter ett visst 
år bevilja full ansvarsfrihet för vad en styrelse, nämnd eller beredning företagit sig eller 
underlåtit att göra under det ifrågavarande året. Visserligen sägs det att det som gömts i snö 
kommer upp i tö, men i många fall kan det dröja flera år innan saker och ting kommer fram i 
dagsljuset och då måste det ju faktiskt fortfarande finnas möjlighet att utkräva ansvar för 
vederbörandes göranden, låtanden och/eller underlåtanden.
  
Per Lublin
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 36   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 36 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för socialnämnden 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 2020. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Lars Ljung (S), Ulrika Lindh (C), Joel Schäfer (S) och Kennert Georgsson (S) anmä-
ler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

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

______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:28:12 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson;Borgholms Kommun

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsfrihet 
för socialnämnden:

Obegripligt att in blanco kunna ge politikerna i socialnämnden ansvarsfrihet för år 
2020 med tanke på att man inte har sparkat bakut för Ekbackaprojektet när borde 
inse vilken ökad smittrisk för de äldre som det innebär om projektet förverkligas 
och det oigenomtänkta i att lägga ner både Soldalen och Strömgården.

Dessutom är jag personligen tveksam till lämpligheten att bara några månader efter ett visst 
år bevilja full ansvarsfrihet för vad en styrelse, nämnd eller beredning företagit sig eller 
underlåtit att göra under det ifrågavarande året. Visserligen sägs det att det som gömts i snö 
kommer upp i tö, men i många fall kan det dröja flera år innan saker och ting kommer fram i 
dagsljuset och då måste det ju faktiskt fortfarande finnas möjlighet att utkräva ansvar för 
vederbörandes göranden, låtanden och/eller underlåtanden.
  
Per Lublin
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 37   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2020. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för utbildningsnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Jeanette Sandström (S) och Erik Arvidsson (SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i 
beredning eller beslut i ärendet.  

Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige inte beviljar utbildningsnämndens ar-
betsutskott ansvarsfrihet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: att bevilja utbildnings-
nämnden i sin helhet ansvarsfrihet för 2020; och Per Lublins yrkande att inte bevilja 
utbildningsnämndens arbetsutskott ansvarsfrihet. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla ansvarsfrihet till utbildningsnämnden i sin helhet för 2020.  

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

______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:21:14 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsfrihet 
för utbildningsnämnden och dess arbetsutskott.

Obegripligt att kunna ge politikerna i utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 
ansvarsfrihet för år 2020 med tanke på hur fallet med den våldtagna flickan på 
Slottsskolan har hanterats. Där flickan tvingades byta klass för att slippa se sin 
våldtäktsman i klassrummet medan denne fick gå kvar, både i skolan och i klassen!
Även sedan domen fallit och vunnit laga kraft. Och detta med i vart fall 
arbetsutskottets tysta medgivande. 

Därtill är jag missnöjd med den sega och långdragna hanteringen av skolskjutsfrågorna, 
medan de berörda barnen hänvisas att gå långa sträckor längs farliga vägar.
   
Dessutom är jag personligen tveksam till lämpligheten att bara några månader efter ett visst 
år bevilja full ansvarsfrihet för vad en styrelse, nämnd eller beredning företagit sig eller 
underlåtit att göra under det ifrågavarande året. Visserligen sägs det att det som gömts i snö 
kommer upp i tö, men i många fall kan det dröja flera år innan saker och ting kommer fram i 
dagsljuset och då måste det ju faktiskt fortfarande finnas möjlighet att utkräva ansvar för 
vederbörandes göranden, låtanden och/eller underlåtanden.
  
Per Lublin
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 38   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2020. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Joel Schäfer (S), Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C) och Lenamarie Wikström 
(M) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

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

 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:24:05 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson

Skriftlig RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden.

Obegripligt att in blanco kunna ge politikerna i nämnden ansvarsfrihet för år 2020 
med tanke på den mängd med knepiga beslut som den tagit under året.

Dessutom är jag personligen tveksam till lämpligheten att bara några månader efter ett visst 
år bevilja full ansvarsfrihet för vad en styrelse, nämnd eller beredning företagit sig eller 
underlåtit att göra under det ifrågavarande året. Visserligen sägs det att det som gömts i snö 
kommer upp i tö, men i många fall kan det dröja flera år innan saker och ting kommer fram i 
dagsljuset och då måste det ju faktiskt fortfarande finnas möjlighet att utkräva ansvar för 
vederbörandes göranden, låtanden och/eller underlåtanden.
  
Per Lublin
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bevilja ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2020. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen beviljas 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

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

Jäv 
Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Joel Schäfer (S), Kennert Georgsson (S) 
och Erik Arvidsson (SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i 
ärendet. 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) anmäler att han vill lämna en protokollsanteckning. Eftersom att Per 
inte deltar i ärendet anses protokollsanteckningen vara belastande och protokollförs 
ej.  

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 40   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedel 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bevilja ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedel 2020.   

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för gemensam nämnde för hjälpmedel beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

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

Jäv 
Ulrika Lindh (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet. 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) anmäler att han vill lämna en protokollsanteckning. Eftersom att Per 
inte deltar i ärendet anses protokollsanteckningen vara belastande och protokollförs 
ej. 

Beslut skickas till 
Gemensam nämnd för hjälpmedel 
Kalmar kommun 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2019/69 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bevilja ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2020. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) anmäler att han vill lämna en protokollsanteckning. Eftersom att Per 
inte deltar i ärendet anses protokollsanteckningen vara belastande och protokollförs 
ej.  

Beslut skickas till 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Kalmar kommun 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 42   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 42 Dnr 2021/46 047 KS 
 
Fördelning statsbidrag ”Skolmiljarden” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  fördela Borgholms kommuns bidrag om 788 892 kronor så att 19,65 procent 

(155 017 kronor) fördelas till gymnasieskolan (kommunala och fristående) 
och 80,35 procent (633 875 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och 
fristående). 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 mil-
jard kronor under 2021. Stödet ska möta den tuffa utmaning som coronapandemin 
medfört och syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna 
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots corona-
pandemin. 

Skolverket fördelar stödet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 
år i kommunen. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.  

Bidraget avser en tillfällig förstärkning under år 2021. 

Enligt riktlinjerna för det statliga stödet är det upp till varje kommun att besluta hur 
medlen ska fördelas. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas ef-
ter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den eg-
na verksamheten av motsvarande slag.  

Förslaget från gymnasieförbundet är att fördela bidraget jämt mellan de 13 årskur-
ser som omfattar grund- och gymnasieskolan. Fördelningen sker utifrån antal ele-
ver i varje årskurs. För Borgholms kommuns del skulle det innebära att 21,9 pro-
cent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan och 78,1 procent (616 038 kro-
nor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående). Totalt uppgår Kalmar 
andel av skolmiljarden till 788 892 kronor. 

Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 32 föreslår fullmäktige att fördela Borgholms 
kommuns bidrag om 788 892 kronor så att 19,65 procent (155 017 kronor) fördelas 
till gymnasieskolan (kommunala och fristående) och 80,35 procent (633 875 kro-
nor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 32. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 42   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Bedömning 
Gymnasieförbundets beräkning överensstämmer med aktuell del av 16-19 åringar i 
förhållande till det totala antalet 6-19 åringar i Borgholms kommun.  

Fördelningen till gymnasieförbundet omfattar tre årskurser mellan åldrarna 6-19. 

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att 21,9 % av statsbidraget utbetalas till gymnasieförbundet. Res-
terande del av statsbidraget avser grundskola och utbildningsnämnden beslutar hur 
den delen ska fördelas. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen för verkställande 
Utbildningsnämnden för kännedom 
Kalmarsunds gymnasieförbund för kännedom 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr 2021/80 002 KS 
 
Delegation av beslut att anta föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser, enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8), till krisledningsnämn-
den. 

Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna och begränsade 
områden. 

Ärendebeskrivning 
Informationen i denna tjänsteskrivelse är hämtad från hemsidan för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), under ”COVID-19 och det nya coronaviruset / 
Kommuners rätt att förbjuda vistelse på vissa platser”. 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt 
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på nå-
gon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift med ett sådant förbud är följande. 

- Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 

- Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
- Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i enskil-

das frihet. 
- En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras. 

Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 38 föreslog kommunfullmäktige att besluta följan-
de: att delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser, enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8), till krisledningsnämnden. 
Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna och begränsade 
områden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 38. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Bedömning 
Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt 
på styrelsen eller en nämnd. 

Det finns grundlagsskydd för den fria rörligheten. Därför bör man se förbudsförskrif-
ter inom området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen. Beslut i sådana frågor kan inte överlåtas på annan nämnd/styrelse. 
Överlåtelse kan dock göras, under förutsättning att det förenas med villkor som 
minskar förbudens ingripande karaktär. 

Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa 
angivna och begränsade områden. 

Överväganden som behöver göras vid författandet av föreskrifterna: 

- Är den geografiska omfattningen väl avvägd i förhållande till syftet och be-
hovet av att förebygga smittspridning? 

- Om risk för trängsel förekommer endast under vissa tider på dygnet, vissa 
årstider etcetera bör föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider. 

- Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en 
specifik plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften. 

Behov av att meddela föreskrifter kan komma att uppstå med hänsyn till risk för 
spridning av coronaviruset. I kommunen är krisledningsnämnden bäst lämpad att få 
rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. 
Det är angeläget att krisledningsnämnden i föreskrifterna väger behovet av att för-
bjuda vistelse mot individens behov av fri rörlighet. 

Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över 
kommunens förslag till föreskrifter. Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för 
allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens 
författningssamling. 

Beslutet och tillhörande handlingar bör anslås, skickas till Polismyndigheten, den 
regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) och Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls med följande tillägg: 
Dessa åtgärder skall enbart övervägas då samtliga övriga åtgärder är uttömda. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Erik Arvidssons tilläggsyrkande.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

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

Beslut skickas till 
Krisledningsnämnden 
Säkerhetsskyddschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 44   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 44 Dnr 2021/67 880 KS 
 
Biblioteksplan 2021-2025 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta förslag till ny biblioteksplan för 2021-2025. 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplan är enligt bibliotekslagen obligatorisk för kommunens verksamhet in-
om biblioteksområdet. Bibliotekschefen har uppdragits att skriva fram förslag på 
biblioteksplan för Borgholms kommun 2021-2025. Utbildningsnämnden 2021-01-27  
§ 6 och kommunstyrelsen 2021-03-23 § 34 föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslaget till biblioteksplan 2021-2025. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden 2021-01-27  § 6. 
Biblioteksplan för Borgholms kommun 2021-2025. 
Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 34. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) och Jeanette Sandström (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens 
förslag till beslut att anta förslag till ny biblioteksplan för 2021-2025 enligt förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklaren 
Utbildningsnämnden 
Bibliotekschefen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 45   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 45 Dnr 2020/60 623 KS 
 
Uppföljning av fullmäktigebeslut § 70/2020 i ärende om maximal restid 
på skolbussen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna uppföljning av effekter efter ändring av restid till 60 min med skol-

buss. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen på 45 minu-
ter som maximal restid med skolbuss till 60 minuter för att möjliggöra en bättre hel-
hetslösning gällande skolskjuts samt att en avstämning görs efter en termin för att 
utvärdera effekterna av ändringen. 

Kalmar Länstrafik inkom 2021-02-09 med en uppföljning av förändringen. 

Utbildningsnämnden 2021-03-03 § 25 och kommunstyrelsen 2021-03-23 § 36 fö-
reslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av effekter efter ändring av res-
tid till 60 min med skolbuss. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 36. 

Utbildningsnämnden 2021-03-03 § 25. 

Uppföljning av beslut om 60 minuter på bussen, 2021-03-10. 

Uppföljning tid på skolbuss 2021-02-09 av Kalmar Länstrafik, 2021-03-10. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 70. 

Bedömning 
Uppföljningen visar att 18 av 474 elever har en restid på över 45 minuter och att 
antal kilometer är mindre läsår 20/21 än läsår 19/20. 

Konsekvensanalys 
Enligt skolskjutsplaneraren för skolskjutsen i Borgholms kommun har det inte kom-
mit in klagomål gällande restid på bussen. Det har inte heller inkommit sådana kla-
gomål till utbildningsförvaltningen. Vi bedömer att det med 60 minuter maximal res-
tid på bussen möjliggör bättre skolskjutslösningar utan att det totala antalet kilome-
ter behöver öka. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige inte godkänner uppföljningen. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-19 45   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ordförande konstaterar att det finns 2 förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Per Lublins yrkande att inte godkänna uppföljningen. 

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

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

______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 06:19:23 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson

Skriftlig reservation mot kommunfullmäktiges beslut att godkänna uppföljning av 
effekter efter ändring av maximal restid från 45 minuter till 60 minuter med 
skolbuss:
  
Här tycker jag kommunalrådet Ilko Corkovic än en gång har sålt smöret och tappat 
pengarna och blivit blåst av KLT. Men det är klart att när man låter KLT självt göra 
uppföljningen så blir resultatet därefter. 
  
Det är ungefär som att låta bedragaren göra utredningen vid ett misstänkt bedrägeribrott.
  
Borde inte ha godkänts av kommunfulmäktige.

Per Lublin
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Kommunfullmäktige 2021-04-19 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2021 klockan 18:00:00.

Ledamöter Parti Kret
s

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

)     
-                                                 X 

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

)     
-                                                     X

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X    
Marwin Johansson                        (KD)      -         X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -                                                 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: 21 0 0 14
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Kommunfullmäktige 2021-04-19 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2021.
Interpellation till kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande om utdelning av broddar, De som stödjer att 
anse interpellationen besvarad ja och de som stödjer att inte anse interpellationen besvarad röstar nej.

Ledamöter Parti Kret
s

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

SUMMA: 20 1 14
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Kommunfullmäktige 2021-04-19 BILAGA 3

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2021.
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens 2020, De som stödjer att ärendet avgörs på dagens 
sammanträderöstar ja och de som stödjer att bordlägga ärendet röstar nej.

Ledamöter Parti Kret
s

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

SUMMA: 6 1 14 14
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Kommunfullmäktige 2021-04-19 BILAGA 4

Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2021.
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens 2020, De som stödjer att bevilja kommunstyrelsen i sin helhet 
ansvarsfrihet för 2020 röstar ja och de som stödjer att inte bevilja kommunstyrelsen i sin helhet 
ansvarsfrihet röstar nej.

Ledamöter Parti Kret
s

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

)     
-         X

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

SUMMA: 6 1 14 14
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