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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 46  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen.   

Dagens sammanträde 
Yrkande 

Per Lublin (ÖP) yrkar att kungörelsen inte godkänns och att dagens sammanträde 
ställs in.  

Jeanette Sandström (S), Sara Kånåhols (V), Liselott Hovdegård (SD) och Marwin 
Johansson (KD) yrkar att kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Per Lublins yrkande att 
kungörelsen inte godkänns och att dagens sammanträde ställs in; och Jeanette 
Sandström med fleras yrkande att kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla Jeanette Sandström med fleras yrkande att godkänna kun-
görelsen. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att godkänna kungörel-
sen röstar ja och de som stödjer Per Lublins yrkande att kungörelsen inte godkänns 
och att dagens sammanträde ställs in röstar nej.  

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 1 nej-röster (se BILAGA 2).  Därmed av-
görs ärendet på dagens sammanträde. 

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Kommunfullmäktigesammanträdet har inte kungjorts på sådant sätt att allmänheten i 
förväg på förväntat sätt har kunnat få kännedom om de ärenden som ska/skulle av-
handlas.  

Kungörelser om kommunfullmäktigesammanträden är i första hand till för kommu-
nens medborgare - väljarna som har valt kommunfullmäktige och som i förväg ska 
kunna vända sig till sina valda representanter med synpunkter på de ärenden som 
ska behandlas och avgöras vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Kommunfullmäktiges ledamöter ska därtill erhålla kungörelse om om de ärenden 
som ska behandlas genom personlig kallelse. Själv har jag såsom ledamot inte er-
hållit kungörelse om vilka ärenden som ska behandlas på den av mig uppgivna fun-
gerande e-postadressen per.lublin@gmaill.com 

Dessa brister är beklagliga och så onödiga och jag förväntar mig en ursäkt i proto-
kollet. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 47  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med följande tillägg: 

- Anmälan: Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB angående 
matavfallspåsar 

- Anmälan: Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrelsens 
ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 

- Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts 
sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 1 med 
flera 

- Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige godkänner annonserad dagordning med 
följande tillägg: 

- Anmälan: Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB angående 
matavfallspåsar 

- Anmälan: Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrelsens 
ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 

- Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts 
sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 1 med 
flera 

- Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

______________
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§ 48 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB 

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

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande 
Staffan Larsson (C):  

Man kan ju undra hur det kan komma sig att det till hushållen i vår kommun delas 
ut gröna påsar för matavfall, på vilka det står Påsen får endast användas till sorte-
rat matavfall i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby, Nässjö, Kalmar, Mörby-
långa, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. 

Hål i huvudet kan man ju tycka. 

1. Har vårt kommunägda bolag köpt dessa påsar som enligt texten ej får använ-
das i vår kommun och hur mycket har de isåfall kostat? 

2. Hur kan man dela ut sådana påsar till hushållen i en kommun där de enligt på-
förd text ej får användas? 

3. Och i händelse av att de verkligen får användas i vår kommun, varför är de då 
försedda med denna text? 

4. Vad ska folk tro? Har ni gått ut med någon förklarande information till hushållen 
i vår kommun? Om så ej är fallet, varför inte? 

5. Vem bär det yttersta ansvaret för den uppenbara fadäsen som kan ha lett till att 
många av våra hushåll nu kanske slänger sitt hushållsavfall tillsammans med 
det övriga avfallet (istället för att avskilja det i de gröna påsarna så att det kan 
tas tillvara som det var tänkt)? 

6. Vad bör konsekvensen av detta ansvar bli? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Ordförande för Borgholm Energi AB 
______________
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§ 49 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrel-
sens ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 

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

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till krisledningsnämndens och kom-
munstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Vart ska vi som bor i Borgholm stad ta vägen för att sätta oss i säkerhet när larmet 
(som under förra året har installerats på olika ställen i staden) börjar ljuda vid en 
oplanerad oväntad tidpunkt? Hur är beredskapen från krisledningsnämndens sida? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordförande 
______________
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§ 50 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsut-
skotts sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 
1 med flera 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 
Ärendebeskrivning 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot Sara Kånå-
hols (V): 

Med anledning av uppgifterna i Ölandsbladet om att byggnadsminnesförklarade 
fastigheten Kamelen 1 med Borgholms bio och f d Galleri Svalan ska läggas ut till 
försäljning undrar jag hur man i kulturutskottet ställer sig till ett eventuellt förvärv av 
fastigheten för framtida användande som kulturhus? 

Förutom biografverksamheten och filmklubb finns ju sedan Pelle Frylestams tid 
enåretrunttradition med kulturaftnar i biografen i kombination med ”smygvernissa-
ger” i galleriet. Därtill sedan tidigare en tradition med Magnoliafesterunder det 
magnifika magnoliaträdets blomning. 

Det vore spännande att se hur en kulturhusverksamhet där skulle kunna vidareut-
vecklas. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot 
______________
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§ 51 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommis-
sion 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-05-17: 

att det snarast tillsätts en lokal Corona kommission, gärna i samarbete mellan båda 
kommunerna, med syfte att granska hur våra kommuner (alternativt specifikt vår 
egen kommun) har hanterat pandemin och bekämpat smittspridningen, vad man  
gjort bra, vad man kunde gjort bättre och i vad några av de kommunala företrädar-
na i något avseende agerat bristfälligt och/eller ansvarslöst samt att kommissionen 
ska avge rapport senast den 30/6 2022, d v s innan nästa val. I kommissionen bör 
ingå smittskyddsexpertis, medicinsk expertis, rättslig expertis samt folkliga företrä-
dare som inte innehar platser i ansvarig kommunstyrelse, utbildningsnämnd eller 
socialnämnd. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 52 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen har bjudits till sammanträdet för att lämna en lägesrapport om på-
gående pandemi och större projekt beslutade av kommunfullmäktige eller av andra 
projekt av större principiell beskaffenhet. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogöra för pågående pandemi av sjukdomen COVID-19 och dess 
spridning för tillfället. Av informationen framgår en redogörelse av gällande restrik-
tioner.  

Kommunchefen avger en lägesbeskrivning av projekt nybyggnation Åkerboskolan 
och projekt särskilt boende Ekbacka (80 platser). Kommunchefen informerar också 
om pågående beredning av ett förslag att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag.  

______________
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§ 53  
 
Allmänpolitisk debatt: Tillväxt i Borgholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska två gånger om året hålla allmänpolitisk debatt. På dagens 
sammanträde har ledamöterna att debattera Tillväxt i Borgholms kommun.  

Varje parti ges totalt nio (9) minuter talartid.  

______________
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§ 54 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående avrådan till 
besökare under påsk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har ställt 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 
Interpellationen.  
Interpellationssvaret. 

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

Det stämmer att vi under längre tid (både före och efter påsk) haft en högsmittsprid-
ning såväl i regionen som i vår kommun. Ökningen började flera veckor innan påsk-
ledigheterna och alla kommuner i länet är drabbade oberoende om de är besöks-
kommun eller inte. Vår kommun har under pandemin vidtagit olika åtgärder som vi 
kommunicerat ut till allmänheten för att minska smittspridningen. Som en av få 
kommuner i länet beslutade vi om undervisning på distans för högstadieelever efter 
loven och efter påsken. I övrigt följer vi rekommendationerna från Folkhälsomyndig-
heten, regionens smittskyddsläkare, länsstyrelse och övriga myndigheter. Vi har lö-
pande informerat och diskuterat om lämpliga åtgärder på gruppledarträffarna.  

I slutändan handlar det om att vi alla har eget ansvar att följa de olika rekommenda-
tionerna som kommer från våra myndigheter. 
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Reservation 
Per Lublin (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan) 

______________
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§ 55 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående krisled-
ningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

För en vecka sedan pikade vår kommun med den värsta smittspridningen av covid-
10 bland alla kommunerna i Kalmar län. Under veckan som gått har ölandskommu-
nerna fortsatt med den värsta smittspridningen i hela länet. Och Kalmar län har 
plötsligt haft den värsta smittspridningen av Sveriges alla regioner. Och ligger Sveri-
ge den värsta smittspridningen bland alla länderna i hela Europa. Och du Ilko har in-
te ens brytt dig om att sammankalla krisledningsnämnden! Där du trots allt är ordfö-
rande. Vid telefonsamtal mellan oss i morse sa du att du inte visste varför det skulle 
behövas. Därför frågar jag dig nu öppet och rent ut: 

1. Har du inte insett allvaret i det rådande läget eller tycker du att lunchkupong-
er, 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? Och vill du att vi ska behöva stå fast vid 
denna ”lösning” i tjugo års tid? 

Beslutsunderlag 
Interpellation. 
Interpellationssvar. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att anse interpellationen 
besvarad. 
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Propositionsordning 
Av framställd/ proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar anser 
interpellationen besvarad. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att interpellationen ska 
anses besvarad röstar ja och de som inte stödjer att interpellationen ska anses be-
svarad röstar nej.  

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 1 nej-röster (BILAGA 3).  Därmed anses 
interpellationen besvarad. 

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Skulle önska att kommunfullmäktiges ordförande kunde lära sig lite mer om att han-
tera ordförandeklubban korrekt och hur man uppträder opartiskt och inte hela tiden 
lägga sig i debatterna och tysta ner mig som interpellant från oppositionen medan 
samma ordförande låter sina partikamrater och deras allierade prata hur länge som 
helst om sådant som inte har det minsta med frågorna i interpellationerna att göra. 
______________
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§ 56 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022; Emma Jensen (ersättare 
kommunfullmäktige ersättare Borgholm Energis styrelse) för centerpar-
tiet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen. 

att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ersättare för 
Centerpartiet i kommunfullmäktige.   

Ärendebeskrivning 
Ersättare i kommunfullmäktige och Borgholm Energi Elnät AB:s och Borgholm 
Energi AB:s styrelse Emma Jensen (C) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina 
politiska uppdrag i och för kommunen, inkommen till kommunen 2021-04-13 (på-
skriven avsägelse inlämnad 2021-05-11). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022; Emma Jensen (ersättare kommunfull-
mäktige ersättare Borgholm Energis styrelse) för centerpartiet, 2021-04-13. 
Påskriven avsägelse 2021-05-11. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________
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§ 57 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Fyllnadsval att ersätta Emma Jensen (C); val av ersättare i Borgholm 
Energis styrelse 2019-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  välja Andersson (C) att ersätta Emma Jensen (C) som ersättare i Borgholm 

Energi Elnät AB:s och Borgholm Energi AB:s styrelser för perioden 2019-
2022.  

Ärendebeskrivning 
Ersättare Borgholm Energi Elnät AB:s och Borgholm Energi AB:s styrelse Emma 
Jensen (C) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag i och för 
kommunen, inkommen till kommunen 2021-04-13 (på-skriven avsägelse inlämnad 
2021-05-11). 

Dagens sammanträde 
Staffan Larsson (C) nominerar Axel Andersson (C) att ersätta Emma Jensen (C) 
som ersättare i Borgholm Energi Elnät AB:s och Borgholm Energi AB:s styrelser. 

Ordförande konstaterar att det bara finns en nominering och att kommunfullmäktige 
väljer Andersson (C) att ersätta Emma Jensen (C) som ersättare i Borgholm Energi 
Elnät AB:s och Borgholm Energi AB:s styrelser. 

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det hör till god ton att vid valärenden fråga om det finns fler förslag. Inte bara fråga 
om den föreslagne kandidaten kan väljas. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 58   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 58 Dnr 2019/211 214 KS 
 
Detaljplan Borgholm 11:42, 11:45 och del av 11:1 Ekbackaområdet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta av Detaljplan Borgholm 11:42, 11:45 och del av 11:1 Ekbackaområdet 

med tillhörande granskningsutlåtande och handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslut-
ning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska medge byggna-
tion av 80 platser fördelat på åtta(8) avdelningar om tio(10) lägenheter vardera. 

 
Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och 
tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, 
möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets öst-
ra sida och centrala delar och GC-väg längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor 
för dagvattenhantering. 

 
 Justeringar sedan granskning: 

- Under rubriken naturvärden har avsnitt om träd utvecklats till följd av samråd en-
ligt miljöbalken 12 kap. 6§.  

-  Avsnitt om silverviol har kompletterats med information om kommande invente-
ring och tillvägagångssätt vid eventuell förekomst av Silverviol.   

- Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om ledningsrätter 
och servitut.   

Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett utökat 
förfarande då det omarbetade planförslaget inte är förenligt med kommunens för-
djupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik (FÖP). I fördjupningen av 
översiktsplanen pekas planområdet ut som område för park/naturvärden. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 § 93 föreslår kommunfullmäktige att god-
känna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande granskningsutlå-
tande och handlingar. Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan 
tidigare saknar detaljplan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verk-
samheter, säkerställer en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvat-
tenhantering samt en nybyggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov 
av. Vårdplatser för särskilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet 
finns även identifierade natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär 
påverkan på dessa värden, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i 
planhandlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 2021-04-27 § 52 beslutade föreslå kommunfullmäktige att god-
känna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande granskningsutlå-
tande och handlingar i likhet med Miljö och byggnadsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-04-27 § 52. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 58   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 § 93. 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-12. 

 Plankarta, 2021-04-01. 
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, 2021-04-08. 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-11. 
 Granskningsutlåtande, 2021-03-25. 
 Bilagor: Trädvårdsplan och trädinventering, Borgholms stad 2016-11-30. 

Bedömning 
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar detalj-
plan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verksamheter, säkerställer 
en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvattenhantering samt en ny-
byggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov av. Vårdplatser för sär-
skilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet finns även identifierade 
natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär påverkan på dessa vär-
den, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i planhandlingarna. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Tomas Zander (C), Lars Ljung (S), Sara Kånåhols (V), Carl Malge-
rud (M) och Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till miljö- och bygg-
nadsnämnden för att hitta en bättre placering för äldreboendet och i andra hand av-
slag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige kan bifalla kommun-
styrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar göra så.  

Mötet ajourneras i fem minuter. 

Ordförande meddelar att beslutet antogs felaktigt då samtliga yrkanden inte lyfts för 
proposition. Ordförande frågar därför kommunfullmäktige om beslutet kan upphävas 
och att om ärendet kan avgöras på nytt. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar göra så. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Per Lublins återremissyr-
kande för att hitta en bättre placering för äldreboendet; Ilko Corkovics med fleras yr-
kande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut; och Per Lublins yrkande att 
avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsen förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 58   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Ber att få påpeka att mitt befogade yrkande om återremiss av ärendet aldrig togs 
upp till prövning innan beslutet klubbades igenom. Det är beklagligt att enskilda le-
damöters ovidkommande ifrågasättande av den lagfästa rätten att begära återre-
miss ska kunna få sådana konsekvenser.  

Mina åberopade färska fotografier (bifogas) av förekomst den fridlysta silverviolen 
Viola Alba på den plats som i detaljplaneförslaget reserverats för byggnation borde 
vara tillräckligt för att ärendet skulle gå på återremiss till den nämnd där miljöfrågor 
hör hemma.  

Tre bilder är bifogade protokollanteckningen och ligger bifogade originalprotokollet.  

Beslut skickas till 
Handläggande planarkitekt 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 59   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 59 Dnr 2021/94 344 KS 
 
Redovisning av delegationsbeslut om justering av verksamhetsområde 
vattentjänster i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna redovisade beslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att komplettera befintliga verksamhetsområ-
den för vatten och avlopp med enstaka nya fastigheter som har skyndsamt behov 
av vattentjänster. Denna rätt är delegerad nämnden av kommunfullmäktige. När 
sådana beslut har fattats ska dessa redovisas fullmäktige.  

Till dagens sammanträde finns följande delegationsbeslut från miljö- och bygg-
nadsnämnden gällande fastigheter som ska tas med för vattentjänsterna vatten 
och avlopp: 

Gudesjö 3:10 
Törneby 2:72 
Högtomta 1:13, 1:14 och 3:8 
Böda-Torp 10:37 
Dödevi 8:27 
Dödevi 8:24 
Borgholm 13:1 och 13:2 
Emmetorp 1:47 
Böda-Torp 10:35 
Kvarnstad 2:16 
Kläppinge 3:22 
Långlöt 42:3 
Löttorp 4:18 
Binnerbäck 2:56 
Södra Runsten 15:1 
Räpplinge-Strandtorp 1:15 
Bläsinge 1:1 skifte 5  
del av Borgholm 11:1 
Törneby 1:9 
Högby-Sandby 12:29 
Böda-Torp 2:28 
Lofta 3:44 
Ranstad 1:11 
Hunderum 1:32 
Hunderum 1:33 
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 2021-05-17 59   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Gillberga 10:26 
Husvalla 3:12 
Bjärby 3:13 
Böda-Torp 2:26 
Tryggestad 2:12 skifte 9 
Stenninge 3:32 
Norrböda 1:44 
Föra 4:10 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-0427 § 58. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-14. 

Delegationsbeslut av justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borg-
holms kommun.  

______________
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 2021-05-17 60   
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§ 60 Dnr 2021/99 022 KS 
 
Instruktion till ombud till Borgholm Energi Enät AB:s bolagsstämma 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  fastställa resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncern-

revisionsberättelsen för 2020. 

att  fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i enlighet med fastställd ba-
lansräkning 2020. 

att  ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet 
med revisionens förslag. 

att  fastställa ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med kommunfullmäktige 
beslut 2020-11-16 § 180.  

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi har årsstämma 2021-04-24 vinstdisposition i enlighet med fast-
ställd balansräkning dör ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direk-
tör och resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevi-
sionsberättelsen för 2020 ska fastställas. 

Kommunstyrelsen 2021-04-27 § 60 föreslog kommunfullmäktige att fastställa resul-
tat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelsen 
för 2020, att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i enlighet med fastställd 
ba-lansräkning 2020, att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande di-
rektör i enlighet med revisionens förslag och att fastställa ägardirektiv och bolags-
ordning i enlighet med kommunfullmäktige beslut 2020-11-16 § 180. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-04-27 § 60. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22. 

Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 180. 

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Borgholm Energi Elnät AB. 

Granskningsrapport för år 2020 Borgholm Energi Elnät AB. 

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Borgholm Energi AB. 

Granskningsrapport för år 2020 Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
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Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till 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 
Kommunens ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 61   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr 2019/133 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för Ölands kommunalförbunds direktion 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bevilja ansvarsfrihet för Ölands kommunalförbunds direktion samt de enskil-

da ledamöterna i densamma. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund och dess revisorer har överlämnat förbundets årsredo-
visning, en granskningsrapport av årsredovisningen och en revisionsberättelse för 
år 2020.  

Kommunfullmäktige i båda kommunerna har att bevilja kommunalförbundets direk-
tion ansvarsfrihet för föregående år.  

Revisorerana lämnar följande bedömning i sin revisionsberättelse: 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2020 Ölands kommunalförbund, 2021-04-28. 
Granskning av årsredovisning 2020 Ölands kommunalförbund, 2021-04-28. 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2021-03-12 § 6 Årsredovisning, 2021-
03-26. 
Årsredovisning 2020 Ölands kommunalförbund, 2021-03-26. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Ilko Corkovic, Eva-Lena Israelsson, Staffan Larsson, Marcel van Luijn, Torbjörn Jo-
hansson, Joel Schäfer, Sara Kånåhols, Ulrika Lindh, Carl Malgerud, Jennie Engs-
trand, Valentina Corkovic, Charlotte Håkansson van Luijn och Marwin Johansson 
anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning av eller beslut i ärendet. 

Beslut skickas till 
Ölands kommunalförbund 
______________
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Kommunfullmäktige 2021-05-17BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 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

)     
-         Jeanette Thygesen  X   

Per Lublin             §§ 46-58                 (ÖP)      -         X    
Marwin Johansson                        (KD)      -         X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -         X
Anna Victor Hiort                       (M)       -         X
Cecilia Ahlström                        (S)       -         Valentina Corkovic 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: 34 0 0 1

31



Kommunfullmäktige 2021-05-17 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2021.
Godkännande av kungörelse, De som stödjer att godkänna kungörelsen röstar ja och de som stödjer Per 
Lublins yrkande att kungörelsen inte godkänns och att dagens sammanträde ställs in 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

)     
-         Jeanette Thygesen  X   

Per Lublin             (ÖP)      -            X
Marwin Johansson                        (KD)      -         X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -         X
Anna Victor Hiort                       (M)       -         X
Cecilia Ahlström                        (S)       -         Valentina Corkovic 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: 33 1 0 1

32



Kommunfullmäktige 2021-05-17 BILAGA 3

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2021.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående krisledningsnämnden, De som stödjer att 
interpellationen ska anses besvarad röstar ja och de som inte stödjer att interpellationen ska anses 
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

)     
-         Jeanette Thygesen  X   

Per Lublin             (ÖP)      -            X
Marwin Johansson                        (KD)      -         X    
Tomas Ekstrand                         (SD)      -         X
Anna Victor Hiort                       (M)       -         X
Cecilia Ahlström                        (S)       -         Valentina Corkovic 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: 33 1 0 1
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