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§ 62  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att kungörelsen inte godkänns. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: att godkänna kungörelsen; 
och Per Lublins förslag att inte godkänna kungörelsen. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla ordförandes förslag om att godkänna kungörelsen.  

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

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Förutsätter att jag fortsättningsvis i vart fall får all post från Stadshuset via eposta-
dress per.lublin@gmail.com - så att jag själv får den på det sätt som jag själv önskar 
och som fungerar -  även om jag inte vill lägga hindre för om man även skulle vilja 
mejla min offentliga post till andra adresser. 

______________
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RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut att godkänna 
kungörelsen till sammanträdet

Eftersom jag även inför detta kommunfullmäktigemöte (liksom inför majmötet) 
inte har fått någon kallelse på den av mig angivna e-postadressen 
per.lublin@gmail.com till vilken jag begärt att få alla kallelser, inbjudningar, 
protokoll och annat material från kommunen, så anser jag att jag inte har blivit 
rätteligen kallad till mötet. 

Därför reserverar jag mig mot beslutet att godkänna kungörelsen, vilken är 
något som samtliga ledamöter måste nås av.
  
Per Lublin
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§ 63  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Per Lublin (ÖP) yrkar att punkt 16, 17 och 18 angående interpellationer ställda till 
kommunstyrelsens ordförande, sammankallande för kultur- och fritidsutskottet och 
Borgholm Energis styrelseordförande flyttas upp i dagordningen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: att godkänna dagordning-
en; och Per Lublins yrkande att punkt 16, 17 och 18 flyttas upp i dagordningen. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar godkänna dagordningen.  

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

______________
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RESERVATION till kommunfullmäktiges beslut avseende dagordning.
  
Först i söndags den 20/6 fick jag vetskap om fullmäktigemötet kvällen efter 
och kunde då via kommunens hemsida läsa om dess digra innehåll (över 500 
sidor handlingar, inklusive budget för nästa år) och att mina båda 
interpellationer hade lagts allra sist i den utskickade dagordningen.  

Skrev då på måndagsmorgonen en vädjan till kommunfullmäktiges 
ordförande:

Hej Eva-Lena!

Vi har brukat ha det så att interpellationerna läggs i början av 
dagordningen, då debatten fortfarande är pigg och ledamöterna ännu 
inte halvdåsigt börjat titta på klockan för att få gå hem. Frågestund, 
interpellationer och motioner och därefter övriga ärenden. Dom gånger 
det varit budgetdebatt har vi börjat en timme tidigare. Ser anledning till 
ingen acceptabel anledning till varför just mina interpellationer skall 
läggas sist i dagordningen och efter en hårt pressad budgetdebatt efter 
att åtta partigruppsledare fått var sina sju minuter till 
anledningsanförande (= totalt en timmes inledning, vad blir då över till 
själva debatten? Önskas det ingen sådan?

   I vart fall vill jag ha dagordningen ändrad så att interpellationerna får 
komma före budgetärendet och helst såg jag att budgeten får tas vid 
nästa eller ett fortsatt sammanträde imorgon.

   Det måste finnas respekt för de ledamöter som anstränger sig med att 
ställa interpellationer, oavsett vilka ledamöter som är interpellanter och 
ställer frågor. Det borde även finnas den respekten för 
kommunfullmäktige och dess roll i budgetprocessen att medan 
kommunstyrelsen får sitta och diskutera budgeten en hel dag så ska inte 
kommunfullmäktiges ledamöter inte behöva bli klockade och alla 
ledamöterna sammanlagt kanske på sin höjd få en timme på sig att 
diskutera budgeten efter att inledningsrundan är klar.

  
Man kunde ha hoppats att Eva-Lena i vart fall varit så klok att hon brutit ut 
budgeten från ärendelistan för att behandlas under förlängt sammanträde 
kvällen efter - vilket inte hade ställt till några svårigheter när vi numera har 
digitala sammanträden som inte kräver resande eller annan krånglig 
planering. Men icke. Hon lät istället kommunfullmäktige ta beslut på den 
utskickade dagordningen, vilket - precis som jag kunnat förutspå - ledde till att 
när budgetärendet var avklarat var ledamöterna så trötta att flera av dem 
sade att de vill att mötet skulle avslutas, varpå mötet övriga ärenden (bl a 
bildande av kommunalt bostadsbolag sköts fram till nästa sammanträde i 
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augusti). Hur mycket bättre hade det inte varit om man istället gjort som jag 
föreslaget?
 
Därför reserverar jag mig på god grund mot kommunfullmäktiges beslut 
avseende dagordning ock kan tänka mig att hade det varit Ilko som föreslagit 
samma sak som jag gjorde, så hade ordföranden utan vidare rättat sig efter 
det utan att ens ställa frågan under proposition. 
 
Per Lublin
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§ 64 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Sofie Jakobsson C ersät-
ter Emma Jensen C 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
2021-05-11 inkom Emma Jensen, ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige, 
med en påskriven avsägelse av sina förtroende uppdrag för Borgholms kommun.  

Kommunfullmäktige 2021-05-17 § 57 beslutade att godkänna avsägelsen och att 
hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ersättare för Center-
partiet i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen i Kalmar län lämnade 2021-06-04 information om att Sofie Jakobs-
son (C) efter en sammanräkning utsetts till ny ersättare för Centerpartiet i Borg-
holms kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Kalmar län, 2021-06-04. 
Kommunfullmäktige 2021-05-17 § 57. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om informationen kan läggas till handlingarna 
och finner att kommunfullmäktige kan göra så.  

Ordförande välkomnar Sofie Jakobsson som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslut skickas till 
Sofie Jakobsson 
______________
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§ 65 Dnr 2021/133 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) om gratis parkeringskort för de som 
är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att på försök införa en sådan ordning med gratis parkeringskort 
för de som är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunfullmäktige 
beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 66 Dnr 2020/106 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avslå motionen.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2020-06-18 att kommunfullmäktige besluta låta 
undersöka möjligheten att införa något liknande Emmabodamodellen för hemtjäns-
ten i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 75. 
Socialnämnden 2021-04-28 § 34. 
Motionen.  

Bedömning 
Emmaboda har sedan 80-talet ett salutogent synsätt inom hela kommunen, vilket 
betyder att man utgår från det friska hos den enskilde. De salutogena synsättet ge-
nomsyrar hela kedjan, från politik till medarbetaren i verksamheten. Äldreomsorgen i 
Emmaboda arbetar med ett närvarande ledarskap och ett öppet arbetsklimat. De 
har en hög personalkontinuitet som inger trygghet hos omsorgstagarna som i sin tur 
skapar en bra arbetssituation för medarbetarna.   
Regeringen har föreslagit en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som säger att 
äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för 
att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och 
samordning. Socialnämnden har ställt sig positiva till lagförslaget. Borgholms kom-
mun har under många år arbetat med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Ut-
vecklingsarbete har även påbörjats med mindre arrbetsgrupper utifrån geografiska 
områden samt teamträffar med multiprofessionella yrkesgrupper. Förvaltningen be-
höver fortfarande vidareutveckla vissa delar. Borgholms kommun har en av rikets 
äldsta befolkning och många av omsorgstagarna har ett stort vård- och omsorgsbe-
hov vilket ofta kräver dubbelbemanning. När en omsorgstagare har många besök 
samt dubbelbemanning blir kontinuiteten försämrad. Äldreomsorgen arbetar med 
personcentrerad vård och omsorg samt har ett rehabiliterande arbetssätt, för att ta 
vara på den enskildes egna förmågor. 
Förvaltningen har under de senaste åren satsat på ledarskapet och enhetschefer-
na har fått minskat antal medarbetare per chef. Enhetscheferna är verksamhetsnä-
ra och har sina arbetsplatser ute i verksamheten.  
Då förvaltningen ämnar fortsätta utvecklingsarbetet med att tillgodose omsorgsta-
garnas behov av trygghet, kontinuitet samt personcentrerad vård och omsorg an-
ser socialnämnden att verksamheten strävar åt samma håll som Emmaboda kom-
mun. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Marwin Johansson (KD) yrkar att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen; Per Lublins förslag att bifalla motionen; och Marwin Johanssons 
förslag att anse motionen besvarad. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar avslå motionen. Omröstning begärs avseende proposition om 
vilket förslag som ska ställas mot kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, som 
anses vara huvudförslag. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att anse Per Lublins för-
slag att bifalla motionen som motförlag röstar ja och de som stödjer att anse Marwin 
Johanssons förslag att anse motionen besvarad som motförslag röstar nej.  

Vid omröstningen avges 1 ja-röster, 10 nej-röster och 23 som avstår (se BILAGA 2).  
Därmed anses Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad som motför-
slag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag att av-
slå motionen eller Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad och fin-
ner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelses förslag till beslut. 

______________

11



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 67   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 67 Dnr 2020/218 KS 
 
Åskurs 6 hemvist 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram följande informa-

tion: 

 Med hänsyn till till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur 
ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt? 

 Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ 
Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla 
skolor med stor överkapacitet?  

 Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa fi-
nansieras?  

 Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra 
kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jäm-
förbara kommuner? 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan 
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.  

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 
flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för 
detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa 
skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kro-
nor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader. 

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att in-
riktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 
2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel 
för genom-förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att 
uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en 
lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6. 

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att till-
sammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven 
med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av 
Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få 
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72. 

Reservation (Erik Arvidsson SD). 

Reservation (Carl Malgerud M). 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21. 

Beslut utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107. 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återremitteras ta fram följande information: 

 Med hänsyn till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur 
ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt? 

 Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ 
Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla 
skolor med stor överkapacitet?  

 Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa fi-
nansieras?  

 Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra 
kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jäm-
förbara kommuner? 

Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Lenamarie Wikström (M) yrkar bifall 
till Carl Malgeruds återremissyrkande. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand bifall till Carl Malgeruds återremissyrkande 
och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V), Marwin Johansson (KD) 
och Jeanette Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet avgörs ikväll och bifall till kommunstyresens för-
slag. 

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut: att återremittera ärendet; 
att avgöra ärendet ikväll; att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, att bifalla 
utbildningsnämndens förslag till beslut och att avslå kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning  
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar avgöra ärendet ikväll. Omröstning begärs. 
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Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs ikväll 
röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds återremissyrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 13 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 3).  
Därmed återremitteras ärendet eftersom det krävs minst en tredjedel av de närva-
rande som stödjer återremittering. 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Makalöst att en återflytt av sjätteklasserna ska ta en så otroligt lång tid med år efter 
år av utredande och malande och till på köpet nu ytterligare ett års försening! 

Medan bortflytten av dessa klasser från där dom hörde hemma till Slottsskolan gick 
på nolltid från en termin till nästa utan att kommunfullmäktige ens blev tillfrågat och 
det räckte med ett beslut i utbildningsnämnden. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Utbildningschefen 
Ekonomichefen  
Fastighetschefen 
______________
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§ 68 Dnr 2021/81 041 KS 
 
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  skattesatsen 2022 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 

att  anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2022. 

att  anta Årsplan med budget 2022 samt plan för år 2023-2025. 

att  anta föreslagen investeringsram för år 2022 och föreslagna projekt samt in-
vesteringsplan för 2023-2026. 

att  delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-
projekten. 

att  delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 
och investeringsmedel från 2021 till år 2022. 

att  ge kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 

att  godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner 
kronor under år 2022. 

att  delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar. 

att  borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2022. 

att  nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 

att  godkänna revisionens förslag till budget för år 2022.  

Ärendebeskrivning 
I budgetprocessen 2021 har budgetberedningen träffat nämndernas utskott, Borg-
holm Energis ledning, kultur- och fritidsutskottet för att inhämta information om ut-
vecklingen av de tekniska ramarna, äskanden och för att få en diskussion om 
kommunens prioriteringar. I processen har också den årliga budgetdagen ingått.  

Budetberedningen har lämnat förslag om årsplan med budget 2022 samt plan för 
år 2023-2025 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2021-05-04 § 11. 
Budgetförutsattningar - budget 2022 samt plan 2023-2025, 2021-05-06. 
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Utbildningsnämnden 2021-04-28 § 49. 
Förslag till Taxor 2022 Utbildningsnämnden. 
Förslag till Årsplan med budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-05-11. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige bifaller revisorernas äskade budget för år 
2022. 

Per Lublin framhäver att han begär omröstning för att se vilka ”idioter” som kommer 
rösta på ett visst sätt. Detta uppmärksammas av flera ledamöter som anser att detta 
är mycket olämpligt.  

Per Lublin ber om ursäkt för sitt språkbruk. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Joel Schäfer (S) och Sara Kånåhols (V) yr-
kar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till av Sverigedemokraterna inlämnat yrkande att 

 I socialnämndens budget  
o Gratis trygghetslarm för de äldre, 500 tusen kronor (tillför 250 tusen 

kronor till ordförandes förslag om att halvera taxan för trygghetslarm). 
o Särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende, 400 

tusen kronor. 
o Kompetenshöjning personal, 1 miljoner kronor. 

 I utbildningsnämndens budget 
o Särskild satsning pedagogiken särbegåvade barn samt barn i behov 

av extra stöd. 2,5 miljoner till nya tjänster i form av speciallärare. (år-
lig) 

o Behåll dagens struktur och skicka inte över 6orna till f-5 skolorna. 
o Slå ihop Slotts och Victoriaskolorna till en enhet (Borgholms Skola). 

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till Framtid Ölands förslag att 

 Att återinföra kulturtaxan för både barn och vuxna. 
 Nej till sommarlovskortet. 
 Halvera köp av vuxenutbildning. 
 Ta bort att-satsen ”godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar 

upp till 40 miljoner kronor under 2022”. 
 Helt gratis trygghetslarm. 

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag att  

 Ta bort sommarlovsbusskort (-210 tusen kronor) och därmed förbättra kom-
munstyrelsens möjligheter att hålla budget alt överföra beloppet till utbild-
ningsnämndens budgetram. 
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 Återföra kulturskoleavgifter år 2022 med 260 tusen kronor och därmed mins-
ka utbildningsnämndens sparkrav. 

Marcel van Luijn (M) och Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till Carl Mal-
geruds förslag och kommunstyrelsens förslag i övrigt. 

Per Lublin (ÖP) stödjer Sverigedemokraternas och Framtid Ölands yrkande angå-
ende gratis trygghetslarm, Framtid Ölands och Moderaternas yrkande att ta bort 
sommarlovsbusskortet samt yrkar  

 att det i budgeten för 2022 tas rejäl höjd för ordentliga lönehöjningar för den 
personal som arbetar under närkontakt inom kommunens vård och omsor-
ger. 

 att nyanställningsstopp införs med det snaraste för administrativ personal i 
löneläge 50 000 kronor i månaden eller mer. 

 att hyresavtal och andra icke lagakraftvunna avtal med olika aktörer avseen-
de Ekbacka rivs upp och att projektet "nya Ekbacka" läggs ner i sin nuvaran-
de tilltänkta form. 

 att äldreboendenas måltidsverksamhet plussas på med ytterligare minst en 
miljon kronor för att åstadkomma valfrihet på menyerna och möjligheter till li-
te "extra" i dryckesväg vid veckoslut och speciellatillfällen. 

Ordförande anser att Erik Arvidssons yrkande om att behålla dagens struktur och 
skicka inte över 6orna till f-5 skolorna och Per Lublins tredje att-sats i sitt yrkande in-
te tillhör ärendet och inte kommer lyftas som förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut, bestående av 13 delför-
slag:  

 Kommunstyrelsens förslag;  
 Ändringsyrkande att i socialnämndens budget göra följande ändringar:  

o Gratis trygghetslarm för de äldre, 500 tusen kronor (tillför 250 tusen 
kronor till ordförandes förslag om att halvera taxan för trygghetslarm).  

o Särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende, 400 
tusen kronor. 

o Kompetenshöjning personal, 1 miljoner kronor. 
Och i utbildningsnämndens budget 

o Särskild satsning pedagogiken särbegåvade barn samt barn i behov 
av extra stöd. 2,5 miljoner till nya tjänster i form av speciallärare. (år-
lig) 

o Slå ihop Slotts och Victoriaskolorna till en enhet (Borgholms Skola).; 
 Ändringsyrkande att 

o Återföra kulturskoleavgifter år 2022 med 260 tusen kronor och där-
med minska utbildningsnämndens sparkrav. 

o Ta bort sommarlovsbusskort (-210 tusen kronor) och därmed förbätt-
ra kommunstyrelsens möjligheter att hålla budget alt överföra belop-
pet till utbildningsnämndens budgetram. 

o Halvera köp av vuxenutbildning. 
o Ta bort att-satsen ”godkänna upplåning avseende långsiktiga inve-

steringar upp till 40 miljoner kronor under 2022”.; 
 Ändringsyrkande att: 
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o att det i budgeten för 2022 tas rejäl höjd för ordentliga lönehöjningar 
för den personal som arbetar under närkontakt inom kommunens 
vård och omsorger. 

o nyanställningsstopp införs med det snaraste för administrativ perso-
nal i löneläge 50 000 kronor i månaden eller mer. 

o äldreboendenas måltidsverksamhet plussas på med ytterligare minst 
en miljon kronor för att åstadkomma valfrihet på menyerna och möj-
ligheter till lite "extra" i dryckesväg vid veckoslut och speciellatillfällen. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och presidents för-
slag att bifalla revisorernas budgetäskande. Omröstning begärs avseende: gratis 
trygghetslarm; särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende; kom-
petenshöjning för socialnämndens personal; särskild satsning på pedagogiken för 
vissa barn; att ta bort sommarlovsbusskort och att återföra kulturskoleavgifter år 
2022; höjning av lön för den personal som arbetar under närkontakt inom kommu-
nens vård och omsorger; samt nyanställningstopp. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om 
gratis trygghetslarm röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om gratis trygg-
hetslarm röstar nej.  

Vid omröstningen avges 17 ja-röster och 16 nej-röster (se BILAGA 4).  Därmed av-
slås förslaget. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om 
särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende röstar ja och de som 
stödjer att bifalla förslaget om särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt 
boende röstar nej.  

Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 6 nej-röster (se BILAGA 5).  Därmed av-
slås förslaget. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om 
kompetenshöjning för socialnämndens personal röstar ja och de som stödjer att bi-
falla förslaget om kompetenshöjning för socialnämndens personal röstar nej.  

Vid omröstningen avges 26 ja-röster, 5 nej-röster och 2 avstår (se BILAGA 6).  
Därmed avslås förslaget. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om 
särskild satsning på pedagogiken för vissa barn röstar ja och de som stödjer att bi-
falla förslaget om särskild satsning på pedagogiken för vissa barn röstar nej.  

Vid omröstningen avges 27 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 7).  
Därmed avslås förslaget. 
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Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om att 
ta bort sommarlovsbusskort och att återföra kulturskoleavgifter år 2022röstar ja och 
de som stödjer att bifalla förslaget om att ta bort sommarlovsbusskort och att återfö-
ra kulturskoleavgifter år 2022 röstar nej.  

Vid omröstningen avges 20 ja-röster, 9 nej-röster och 4 avstår (se BILAGA 8).  
Därmed avslås förslaget. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om 
höjning av lön för den personal som arbetar under närkontakt inom kommunens 
vård och omsorger röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om höjning av 
lön för den personal som arbetar under närkontakt inom kommunens vård och om-
sorger röstar nej.  

Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 1 nej-röster och 3 avstår (se BILAGA 9).  
Därmed avslås förslaget. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå förslaget om 
nyanställningsstopp röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om nyanställ-
ningsstopp röstar nej.  

Vid omröstningen avges 31 ja-röster, 1 nej-röster och 1 avstår (se BILAGA 10).  
Därmed avslås förslaget. 

Reservation 
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Annette Hemlin 
(FÖL) reserverar sig mot beslutet. 

Erik Arvidsson (SD), Per Lublin (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan) 

Protokollsanteckning 
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det är olyckligt att det som brukar kallas kommunfullmäktiges viktigaste samman-
träde - då man behandlar nästa års budget - i vår kommun ska genomföras under 
tidsbegränsning och stress där man i stort sett bara hinner med gruppledarnas 
långa inledningsanföranden men väldigt lite debatt.  

I många andra kommuner är det normalt att fullmäktiges budgetsammanträden är 
dubbelt så långa som ett vanligt kommunfullmäktigesammanträde och att då be-
handlas enbart budgeten eller att det är två dagar i följd avsatta till kommunfullmäk-
tiges budgetsammanträden. Demokratiskt fattade beslut i kommunfullmäktige måste 
få ta tid. Här finns mycket övrigt att önska när det gäller detta i vår kommun. 

 Att ordföranden först ville klumpa ihop partiernas yrkanden när det skulle voteras 
ser jag som en pinsamhet, där jag var tvungen att säga ifrån. 
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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnden 
Revisorerna 
______________
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Reservation  KF ärende 7 

Vi i SD-gruppen reserverar oss till förmån för våra budgetförslag 

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut om BUDGET OCH 
PLAN FÖR KOMMANDE ÅR

Ölandspartiet har gjort klart för budgetberedningen att vi nu måste investera i 
äldreomsorgspersonal. Vi måste höja statusen för de personalgrupper som 
under pandemitiden slitit och riskerat hälsa och sina liv inom hemtjänst, på 
våra särskilda boenden och övrig omsorgspersonal och ge dem högre lön, 
bättre arbetsvillkor i övrigt samt ökade möjligheter till kompetensutveckling. 
Hand i hand med att det behövs mer personal inom all omsorg för att undvika 
bristsituationer och stress. 
 
Att dela ut några lunchkuponger och presentkort och några futtiga 
penninggåvor här och där är ju närmast ett hån mot de som slitit dagar och 
nätter genom hela pandemin fram till nu, länge med utebliven 
skyddsutrustning och risk för egnas och närståendes hälsa och liv. Sådant 
belönar man inte med uteslutande små dusörer och berömmande ord. Ofta 
uttalade av tjänstemän med mer än dubbelt så mycket betalt för betydligt 
lättare jobb. Sånt räcker inte när det är REJÄLT HÖJDA LÖNER som 
dessa  underbetalda ovärderliga personalgrupper måste få om det i framtiden 
ska gå att rekrytera erforderlig personal till dessa yrken.
  
En god strategi - har vi framhållit - vore om vår kommun lägger sig i främsta 
framkant i det avseendet.
  
Ty aldrig så tjusig nybyggnation att bedriva äldreomsorg i hjälper inte mycket 
om man inte kan få tillräcklig erforderlig personal till att bedriva verksamheten 
på ett bra sätt. Möjligheten att kunna få välbetalt arbete inom äldreomsorgen i 
vår kommun skulle också kunna leda till ökad inflyttning i kommunen och 
därmed ökade skatteintäkter.`
  
Så inom de närmaste åren måste socialnämndens investeringar helt och 
hållet läggas på omedelbar och långsiktig investering i den omsorgspersonal 
som kommunen behöver för att arbeta med våra äldre inom hemtjänst och på 
våra olika särskilda boendeformer. Och inte på nytt dyrbart äldreboende för 
att ersätta de nuvarande. Vad byggnader beträffar får det räcka med en 
långsiktig upprustning av nuvarande äldreboenden kombinerat med att man 
på sikt bygger nya mindre enheter utspridda över kommunen. Samt 
småskaliga trygghetsboenden.
  
Det handlar om att allt som byggs för medborgarnas service ska vara 
småskaligt och pandemisäkrat, eftersom pandemier kan vi komma att få leva 
med återkommande och länge.
  
Nya satsningar inom andra kommunala områden och inrättande av högre 
tjänster som t ex utvecklare och strateger samt diverse publikjippon och 
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fritidsanläggningar i Borgholm måste samtidigt få stå tillbaka till förmån för 
den storsatsning på statushöjning och utökning av äldreomsorgspersonalen 
som måste göras. Planerna på det nya stora äldreboendet på  Ekbacka 
måste backas och dom pengar som sparas där läggas i potten till 
lågavlönade inom omsorg och vård. 

Visst kommer vi i framtiden att behöva nya äldreboenden även om vi rustar 
upp de gamla och vi kommer också att behöva kommunala trygghetsboenden 
i en kommun med en allt mer åldrande befolkning. Men de måste vara 
anpassade efter att det återkommande kan komma pandemivågor på 
löpande band. Och vi måste efterhöra och ta till oss de äldres önskemål att 
kunna leva kvar i den bygd där de levt större delen av sina liv och känner sig 
hemma. Här behövs en omfattande medborgardialog på detta tema, där 
medborgarna får ge sin syn på hur de vill ha framtidens trygghets- och 
äldreboenden utformade och lokaliserade innan det görs  stora avgörande 
beslut. Det får inte över huvudet på kommunens medborgare. 
  
Därför - och för att man i budgeten inte  har tagit höjd för de stora satsningar 
på omsorgspersonal som måste göras utan hellre använder medborgarnas 
medel till andra och mindre angelägna saker - så reserverar jag mig emot 
kommunfullmäktiges beslut.
  
Per Lublin
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§ 69 Dnr 2021/112 043 KS 
 
Ökad budget för friskvårdsbidrag 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  höja friskvårdsbidraget till 1 600 kronor från och med 2021. 

att  besluta om tilläggsbudget om 200 000 kronor för friskvårdsbidrag 2021.  

Ärendebeskrivning 
Friskvårdsbidraget är idag 800 kronor per medarbetare och år. Nuvarande budget 
är 400 000 kronor. Friskvårdsbidraget uppmuntrar till friskvård i syfte att bibehålla 
god hälsa och minska sjukfrånvaro samt är en del av många i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

För att underlätta för kommunens anställda att nyttja friskvårdsbidraget kommer 
systemet e-passi installeras från och med årsskiftet 2021/2022.  

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 71 föreslog kommunfullmäktige att höja friskvårds-
bidraget till 1 600 kronor från och med 2021 och att besluta om tilläggsbudget om 
200 000 kronor för friskvårdsbidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 71. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 99. 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03. 

Bedömning 
År 2020 av utnyttjandegraden cirka 250 000 kronor av 336 anställda. Det vill säga 
att bidraget var cirka 740 kronor per person, vilket är i nivå med 2019. 

Vid en dubblering av bidraget och med antagandet att cirka 15 % fler skulle utnyttja 
förmånen, behöver budgeten utökas med 200 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Att höja friskvårdsbidraget är ett sätt för kommunen att värnar sina anställdas hälsa 
och välbefinnande och är ett led i att vara en attraktivare arbetsgivare. En höjning till 
1 600 kronor skulle göra att kommunen kan matcha andra kommuner i länet. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

24



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 69   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
______________

25



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 70   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 70 Dnr 2021/98 045 KS 
 
Borgenförbindelse Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  såsom för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 486 miljoner kronor, jämte därpå lö-
pande ränta och kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi AB har en total låneskuld som är placerad hos Kommuninvest om 
486 miljoner kronor. Kostnaden för åtagandet är 0,6 % på hela borgensförbindel-
sen. 

De finns i dag tre olika beslut varav de två senaste är justeringar på det första och 
det behövs därför ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse.  

Vid framtida justeringar av beloppet beslutas en ny ram vilket medför att det alltid 
är det sista beslutet som gäller. 

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 68 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
såsom för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 486 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 68. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 105. 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30. 

Bedömning 
De finns i dag tre olika beslut varav de två senaste är justeringar på det första och 
de inte är beslut med proprieborgen, det vill säga såsom för egen skuld. Det be-
hövs därför ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse där den 
totala borgensramen framgår. 

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

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Per Lublins avslagsyrkande. 

26



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 70   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
Borgholm Energi AB 
Kommuninvest 
______________
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§ - Dnr 2021/54 107 KS 
 
Inlösning av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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§ - Dnr 2021/108 723 KS 
 
Bildande av allmännyttigt bostadsbolag 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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§ - Dnr 2021/72 104 KS 
 
Godkännande av redovisning av partistöd 2021 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________

30



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2020/23 041 KS 
 
Tertialbokslut 2021 

 
Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2019/123 041 KS 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020; Kalmarsunds gymnasieförbund 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/41 041 KS 
 
Årsredovisning och arsvarsfrihet 2020; Samordningsförbundets verk-
samhet 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sam-
mankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 1 med flera 
 
Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________

34



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordfö-
rande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-21 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB angående matav-
fallspåsar 
 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 2

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Motion (Per Lublin ÖP) undersöka möjligheterna att införa något liknande Emmabodamodellen för 
hemtjänsten i hela vår kommun, De som stödjer att anse Per Lublins förslag att bifalla motionen som 
motförlag röstar ja och de som stödjer att anse Marwin Johanssons förslag att anse motionen besvarad 
som motförslag 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 1 10 23 1
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 3

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Åskurs 6 hemvist, De som stödjer att ärendet avgörs ikväll röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds 
återremissyrkande 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 19 13 1 1
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 4

Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om gratis 
trygghetslarm röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om gratis trygghetslarm 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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 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: 17 16 0 2
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 5

Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om särskild 
satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget 
om särskild satsning på bättre mat för de äldre på särskilt boende 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 27 6 0 2
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 6

Omröstningslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om 
kompetenshöjning för socialnämndens personal röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om 
kompetenshöjning för socialnämndens personal 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 26 5 2 2
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 7

Omröstningslista nr. 6
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om särskild 
satsning på pedagogiken för vissa barn röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om särskild 
satsning på pedagogiken för vissa barn 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 27 5 0 2

43



Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 8

Omröstningslista nr. 7
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om att ta bort 
sommarlovsbusskort och att återföra kulturskoleavgifter år 2022röstar ja och de som stödjer att bifalla 
förslaget om att ta bort sommarlovsbusskort och att återföra kulturskoleavgifter år 2022 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 20 9 4 2
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 9

Omröstningslista nr. 8
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om höjning av lön 
för den personal som arbetar under närkontakt inom kommunens vård och omsorger röstar ja och de 
som stödjer att bifalla förslaget om höjning av lön för den personal som arbetar under närkontakt inom 
kommunens vård och omsorger 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    X 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)       -         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: 29 1 3 2
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Kommunfullmäktige 2021-06-21 BILAGA 10

Omröstningslista nr. 9
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.
Årsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025, De som stödjer att avslå förslaget om 
nyanställningsstopp röstar ja och de som stödjer att bifalla förslaget om nyanställningsstopp 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

)     
-             Jeanette Thygesen                                    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)       -         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: 31 1 1 2
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