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Mötets öppnande och meddelande
Dagens sammanträde
Ordförande öppnar mötet.
Mötet inleds med en tyst minut för att hedra Karl-Gustav Stegemark, ersättare i
kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden, som under sommaren lämnat oss.
Lennart Bohlin (FÖL) meddelar för kommunfullmäktige sin avsikt att lämna sina förtroendeuppdrag för kommunen och redogör kort för sin tid i kommunens tjänst.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Godkännande av kungörelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna kungörelsen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna dagordningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Miljö- och hållbarhetsberedningens ordförande redogör för beredningens arbete
Ärendebeskrivning
Enligt miljö- och hållbarhetsberedningens reglemente ska beredningen vid minst ett
tillfälle under året, förutom i samband med bokslut lämna information till kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen ska ske vid ordinarie fullmäktigesammanträde.
Dagens sammanträde
Miljö- och hållberhetsberedningens ordförande Tomas Zander (C) redogör för miljöoch hållbarhetsberedningens samt vattengruppens arbete.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/145 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Tillsätta en beredningsgrupp för arbete om det förändrade klimatet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen
att

kommunfullmäktige snarast möjligt tillsätter en beredningsgrupp att fördjupa
sig i dessa frågor och inkomma med förslag till kommunfullmäktige samt att
vart och ett av partierna i kommunfullmäktige får utse var sin representant
med var sin ersättare att utgöra gruppen.

Beslutsunderlag
Motion.
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
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/148 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) om minnesmärke i Kay Wieståls park
över öländska coronadödsoffer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att

lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen
att

kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borgholm då ska
sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som under
pandemin avlidit i sviterna av COVID-19.

Beslutsunderlag
Motion.
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
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse av politiskt uppdrag 2019-2022; Jeanette Thygesen (ersättare
i kommunfullmäktige) för Framtid Öland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna avsägelsen.
att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ersättare för
Framtid Öland i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ersättare i kommunfullmäktige Jeanette Thygesen (FÖL) har lämnat in en skriftlig
avsägelse av sina politiska uppdrag i och för kommunen, inkommen till kommunen
2021-08-02.
Beslutsunderlag
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022; Jeanette Thygesen (ersättare kommunfullmäktige) för Framtid Öland, 2021-08-02.
Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/218 116 KS

Begära ny sammanräkning för ersättare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ersättare för
Kristdemokraterna i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Ersättare i Borgholms kommunfullmäktige för Kristdemokraterna Karl-Gustav Stegemark har under sommaren avlidit. Av den anledningen ska Borgholms kommun
av Länsstyrelsen i Kalmar län begära en ny sammanräkning av för ersättare för
Kristdemokraterna i kommunfullmäktige.
Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/218 116 KS

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
välja Arne Sjögren (KD) till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
En av posterna som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden har lämnats vakant.
Tidigare innehavare var Karl-Gustav Stegemark (KD).
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare till miljö- och byggnadsnämnden.
Dagens sammanträde
Erik Rippe (KD) nominerar Arne Sjögren (KD) att väljas till ersättare i miljö och byggandenämnden.
Ordförande konstaterar att det bara finns en nominering och att kommunfullmäktige
väljer Arne Sjögren (KD) till ersättare i miljö- och byggandsnämnden.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
HR-avdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 1 med flera
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammaträde.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammaträde.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB angående matavfallspåsar
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammaträde.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/69 008 KS

E-förslag: Inhägnad plats i Borgholms tätort för att ta emot trädgårdsavfall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms
kunna uppfyllas genom att uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med
Borgholms Energi AB, utreda möjligheten att ordna ett miljö- och kostnadseffektivare sätt att hämta trädgårdsavfall vid tomtgräns än de möjligheter avfallstaxan idag erbjuder.
Ärendebeskrivning
Ett e-förslag inkom till kommunen 2020-11-19 med önskan om en inhägnad och
bemannad plats inom Borgholms tätort där trädgårdsavfall kan lämnas. Syftet är att
minska den miljöpåverkan som det blir när alla medborgare enskilt kör sitt trädgårdsavfall till Kalleguta. E-förslaget erhöll tillräckligt många stödröster för att det
ska behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 91 föreslog kommunfullmäktige tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas genom
att uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med Borgholms Energi AB, utreda
möjligheten att ordna ett miljö- och kostnadseffektivare sätt att hämta trädgårdsavfall vid tomtgräns än de möjligheter avfallstaxan idag erbjuder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 101.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06.
Kommunfullmäktiges 2021-03-15 § 19.
E-förslag.
Bedömning
I avfallstaxan finns hämtning av bland annat trädgårdsavfall. Den hämtningen ska
kunna göras av en person, varför avfall som hämtas måste vara förpackat i säckar
om högst 25 kilogram. Säckarna ska helst vara genomskinliga för att det ska vara
transparent vilket innehåll de har. Kostnaden blir relativt hög då det först är en
framkörningsavgift och sedan tillkommer styckpris på säckarna.
Miljömässigt bidrar inte detta nämnvärt jämfört med att själv åka till Kalleguta, då
enskilda beställningar även de ger mycket bilkörning. Dessutom förväntas i praktiken avfallet förpackas i plastsäckar, vilket miljömässigt kan vara olämpligt eller åtJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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minstone onödigt för trädgårdsavfall. Att anlägga en inhägnad och bemannad plats
i anslutning till Borgholm för att lämna trädgårdsavfall bedöms varken ekonomiskt
eller miljömässigt försvarbart. Det blir fortfarande relativt mycket bilkörning eftersom bebyggelsen är utspridd. Bemanning är viktig då det i praktiken är omöjligt
att få rena fraktioner av de avfallstyper som avses utan stöd från personal. Att rätt
avfall hamnar i rätt fraktion är viktigt ur miljösynpunkt. Detta sammantaget gör att
kostnaden bedöms som hög i förhållande till nyttan.
Ett sätt att minska miljöpåverkan skulle kunna vara att hämta trädgårdsavfall på
plats med fordon utrustat för att lyfta i avfallet, det vill säga avfallet skulle inte behöva förpackas. Den som hämtar kan då också se att det som lastas är trädgårdsavfall och ingenting annat. Om detta kunde göras enligt förannonserade och tidssatta rutter skulle kostnaden kanske kunna hållas nere. Flera personer än endast
de i Borgholms tätort skulle dessutom kunna få del av erbjudandet.
Det kan finnas andra alternativa lösningar som kombinerar kostnadseffektivitet
med ökad miljönytta, det vill säga hållbarhet. En utredning om alternativa, hållbarare sätt att hantera avfall med fokus på trädgårdsavfall skulle kunna bidra till en
hållbarare kommun.
Konsekvensanalys
Den hämtning av trädgårdsavfall som finns i avfallstaxan idag uppfyller inte medborgarförslagets önskan om mindre miljöpåverkande hantering av trädgårdsavfall. Den
är dessutom relativt dyr för enskilda, det vill säga det blir mera kostnadseffektivt att
själv åka till Kalleguta även om man i kostnaden inkluderar hyra av släpkärra.
En utredning av alternativa sätt att ta tillvara rent trädgårdsavfall bedöms kunna ge
miljönytta och bidra till en hållbarare kommun.
Beslut skickas till
Förslagsställaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/117 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammaträde.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/72 104 KS

Godkännande av redovisning av partistöd 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2020 års
partistöd och som styrkt att de är juridiska personer; Centerpartiet, Framtid
Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet.
att

lämna åt Ölandspartiet att inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med
handlingar som styrker att partiet är en juridisk person.

att

revidera styrdokument som reglerar partistöd så att organisationsnummer
registrerat hos skatteverket ska redogöras för kommunen.

att

revidera styrdokument som reglerar partistöd så att kontroll av att partier som
söker partistöd är juridisk person ska genomföras minst en gång per mandatperiod.

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.
För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person.
Sedan 2021-05-01 har de partier som inte lämnade styrkande av att de är juridiska
personer, Kristdemokraterna och Ölandspartiet, ombetts komplettera sin redovisning i syfte att styrka sin organisations status.
Kristdemokraterna och Ölandspartiet har lämnat organisationsnummer som inte
gått att styrka hos Skatteverket. Partierna ombads då att på annat sätt styrka sin
status som juridisk person. Detta kan göras genom att presentera något som styrker att organisationen har en vald styrelse och stadgar.
Kristdemokraterna har lämnat intyg på att de har en vald styrelse och presenterat
sina stadgar. Ölandspartiet har inte inkommit med något som kan styrka att
Ölandspartiet är en juridisk person.
Justerandes sign
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Tilläggas ska att Sverigedemokraterna Borgholms organisationsnummer styrktes
av Skatteverket i telefonsamtal med kommunsekreteraren 2021-05-06.
2021-06-2021 inkom gruppledare för Ölandspartiet Per Lublin in med en skrivelse
där har skriver att han intygar att Ölandspartiet är juridisk person med stadgar och
utsedd styrelse. Ytterligare handlingar som styrker detta har inte lämnats till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 79.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 100.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06.
Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemokraterna.
Protokollsutdrag från konstituerande styrelsesammanträde för Kristdemokraterna
partiavdelning Öland 2021-06-11.
Kristdemokraternas stadgar.
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Borgholms Moderaterna, Vänsterpartiet i Borgholm och Borgholms Centerkrets, 2021-05-12.
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Ölandspartiet, Kristdemokrater Öland, Framtid Öland och Socialdemokraterna Norra Öland, 2021-0512.
Dagens sammanträde
Ordförande föreslår kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av partistödet till
de partier som redovisat 2020 års partistöd och som styrk att de är juridiska personer; Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet samt att lämna åt Ölandspartiet att
inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med handlingar som styrker att partiet
är en juridisk person.
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med tillägget att revidera styrdokument som reglerar partistöd så att organisationsnummer registrerat
hos skatteverket ska redogöras för kommunen.
Lars Ljung (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med Carl Malgerud tillägg
med tillägget att revidera styrdokument som reglerar partistöd så att kontroll av att
partier som söker partistöd är juridisk person ska genomföras minst en gång per
mandatperiod.
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag, varav två är tilläggsyrkande.
Propositionsordning
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Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla ordförandes förslag till beslut med Carl Malgerud och
Lars Ljungs tillägg.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Ölandspartiet
______________
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Dnr 2021/98 045 KS

Upphävande av kommunfullmäktigebeslut §70/2021: Borgenförbindelse
Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva § kommunfullmäktigebeslut § 70/2021.
Ärendebeskrivning
På grund av att ett fel upptäckts i protokollutdraget från kommunfullmäktigessammanträde 2021-06-21 § 70 lyfter ordförande frågan om att upphäva beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 70.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 68.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 105.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
______________
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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 löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 70 beslutade 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.
På grund av att ett fel upptäkts i protokollutdraget från kommunfullmäktigessammanträde 2021-06-21 § 70 har ordförande lyft frågan om att upphäva beslutet. Beslutet är nu upphävt och lyfts igen för antagande.
Borgholm Energi AB har en total låneskuld som är placerad hos Kommuninvest om
486 miljoner kronor. Kostnaden för åtagandet är 0,6 % på hela borgensförbindelsen.
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 föreslog 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.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19.
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 behövs därför ett nytt beslut avseende Borgholm Energis borgensförbindelse där den
totala borgensramen framgår.
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Konsekvensanalys
Fattas inte detta beslut förfaller samtliga av Borgholm Energis lån till omgående betalning.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
Kommuninvest
______________
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Dnr 2020/23 041 KS

Tertialbokslut 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tertialbokslut 2021-05-25.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt tertialbokslut 2021 varav framgår att:





Resultatet för kommunen är +17,2 miljoner kronor. (Årsprognos +26,2 miljoner kronor)
Driftredovisningen visar budgetavvikslen +8,7 miljoner kronor. (Årsprognos
+11,1 miljoner kronor)
Investeringar 15,8 miljoner kronor. (Årsprognos 59,9 miljoner kronor)
Likvida medel 33,3 miljoner kronor. (Årsprognos 32,3 miljoner kronor)

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 66 föreslog kommunfullmäktige att godkänna tertialbokslut 2021-05-25.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 66.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01.
Tertialbokslut 2021, 2021-06-01.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/127 041 KS

Överföring av investeringsmedel från 2020 års budget till 2021 års budget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna om följande överföringar avseende investering från år 2020 till
2021:
Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper
under 2021 och uppgår till 5 031 655 kronor. Överföringarna innebär överföring
från kommunstyrelsens följande investeringsprojekt år 2020 inom fastigheter:









Underhållsplan för Borgholms huvudbibliotek (målning av fönster): förslaget
innebär en flytt av 221 221 kronor.
Underhållsplan för Åkerbobadet (pågående underhåll av poolen): 623 810
kronor.
Underhållsplan för kommunens fastigheter i Runsten (Förbättrad återvinningsstation): 207 169 kronor.
Underhållsplan för kommunens fastigheter i Gärdslösa (Underhåll av belysning och fasader): 437 632 kronor.
Underhållsplan för Viktoriaskolan (Underhåll av fasader): 326 074 kronor
Återbruket på Hammaren 9 ”Ölandslego” (totalrenovering): 2 955 524 kronor.
Underhållsplan för Kungsgården (renovering av Kungsladugården):
116 426 kronor.
Laddstolpar på Höken: 154 800 kronor.

Ärendebeskrivning
Under föregående år påbörjades ovannämnda projekt under sen höst. Då projekten
inte hann färdigställas under år 2020, har detta inneburit att flertalet fakturor inkommit under år 2021.
I investeringsredovisningen för år 2021 har kostnader bokförts för projekten ovan
men det finns ingen budget.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 86 föreslog kommunfullmäktige att godkänna överföringar som uppgår till 5 031 655 kronor avseende investeringar från 2020 till 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 86.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 119.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-08-16

88

27

Bedömning
Överföringar av investeringsmedel mellan åren är ett måste för att en effektiv och
rättvis investeringsredovisning ska kunna ske. Kommunen måste kunna planera
och fördela arbetsbelastningen internt och externt både för att möjligöra för entreprenörer att genomföra ett bra jobb samtidigt som kommunens likviditet inte ska utsättas för en allt för stor påfrestning.
Konsekvensanalys
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet utan påverkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten för år 2021 är
59,9 miljoner kronor. Efter överföringar från år 2020 blir den nya investeringsbudgeten för år 2021 totalt 64,6 miljoner kronor. I och med hög investeringsnivån de senaste åren kommer det framåt krävas motsvarande resultat- och avskrivningsnivå
för att klara av självfinansiering av kommunens investeringar.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/128 043 KS

Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen 2,2 miljoner kronor i tilläggsbudget som finansieras genom en sänkning av 2021 års budgeterade resultat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 § 47 att uppdra till kommunchefen att
presentera åtgärder för att få en budget i balans. Detta efter att kommunstyrelsens
verksamheter i mars månads uppföljning visade en årsprognos på -2,3 miljoner
kronor.
Avvikelsen beror främst på högre kostnader för snöröjning än budgeterat samt högre personalkostnader inom miljöenheten vilket främst beror på krav att hinna ifatt
med handläggning av enskilda avlopp. Härutöver finns högre personalkostnader än
budgeterat främst beroende på fler pensionsavgångar än planerat.
Resultatet för Borgholms slott år 2020 var 3,9 miljoner kronor. En del av överskottet kan härledas till överskott från tidigare. Resterande del beror på lägre personalkostnader. Inom kommunstyrelsen finns det budgeterat 3,0 miljoner kronor som
avser överföring varav de ytterligare 0,9 miljoner kronor belastar kommunstyrelsens resultat negativt.
Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:




Snöröjning/vinterväghållning, en avvikelse på -1,7 miljoner kronor.
Miljöenheten, en avvikelse på -0,7 miljoner kronor.
Borgholms slott, en avvikelse på -0,9 miljoner kronor.

Totalt utgör ovan redovisade avvikelser en avvikels från budget om -3,3 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 120 har berett ärendet och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 3,3 miljoner
kronor i tilläggsbudget som finansieras ge-nom en sänkning av 2021 års budgeterade resultat.
Sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har maj månads årsprognos visat på en årsavvikelse på -2,2 miljoner kronor.
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Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 85 föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 2,2 miljoner kronor i tilläggsbudget som finansieras ge-nom en sänkning av
2021 års budgeterade resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 85.
Reservation (Carl Malgerud M) Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda
kostnader - Kommunstyrelsen 2021-06-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 120.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02.
Bedömning
Förslaget innebär att kommunstyrelsen äskar om tilläggsbudget om 3,3 miljoner
kronor för att tänka de kostnader som beslutar förvaltningen och som redovisas
ovan.
Utöver förslaget vidtas följande åtgärder för att nå budget i balans:







Rekrytering av HR-chef och lönehandläggare som ska ersätta pensionsavgång är gjord och påverkar prognosen negativt.
Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar
av digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer.
Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår.
Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under
2022 och framåt beroende på när avtal löper ut.
Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som
påverkar resultatet negativt.
Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt upphandlade mattransporter har ökat.

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 15,2 miljoner kronor. Vid beslut om tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 3,3 miljoner kronor uppgår kommunens resultat till 11,9 miljoner kronor för 2021.
Förvaltningen har i samband med internbudget påtalat det ackumulerade behovet
inom handläggningen av enskilda avlopp och har härefter anställt ytterligare personal för att kunna hålla takten i denna prövning vilket också ger effekt på en effektivare bygglovshantering.
Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens
underskott 3,3 miljoner kronor. Detta eftersom den samlade bedömningen är att det
inte finns någon realistisk möjlighet till ytterligare effektiviseringar som får effekt innevarande år, utöver de ovan beskrivna åtgärderna. Det saknas således reell möjlighet att ytterligare minska kostnaderna eller höja intäkterna innevarande budgetår.
Detta eftersom ytterligare personalneddragningar får effekt först nästa år med hänJusterandes sign
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syn till bland annat gällande lagar och avtal om uppsägningstid samt att övriga kostnader främst härrör sig till avtal med uppsägningstid.
Kommunen ser över mindre utgifter löpande som abonnemang, licenser och medlemsavgifter. Samtliga vakanser försöker kommunen i möjligaste mån avvakta tillsättningar och pröva andra lösningar för. Däremot finns fortsatt synergieffekter av att
försöka samordna funktioner inom koncernen vilket vi bland annat den gemensamma upphandlartjänsten är ett exempel på.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Carl Malgerud (M), Annette Hemlin (FÖL) och Erik Arvidsson (SD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut, till fördel för Carl Malgeruds reservation mot
kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 § 85.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag
till beslut; och Carl Malgeruds och Erik Arvidssons avslagsyrkande.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Omröstning begärs.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds och Erik Arvidssons avslagsyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 15 nej-röster (se BILAGA 2). Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Annette Hemlin (FÖL), Erik Arvidsson (SD) och Marcel van Luijn (M) reserverar sig
mot beslutet.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2019/192 048 KS

Elljusspår Mejeriviken - Sjöstugeudden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tilläggsbudget om 290 000 kronor till kommunstyrelens budget till att
anlägga ett elljusspår genom Mejeriviken och Sjöstugeudden på 2 400 meter.
att

utöka driftbudgeten till gata/park med 60 000 kronor (från och med 2022) per
år för drift och underhåll av elljusspåret.

Ärendebeskrivning
Som etapp 3 i beslutet KS2019/129 uppdra tillväxtenheten att utreda förutsätt-

ningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram förslag till utvecklingsplan föreslås ett elljusspår i anslutning till utegym, skatepark och fotbollsplanen i Mejeriviken.
Spåret kommer att börja vid Utegymmet och fortsätta över badplatsen
vidare in i Sjöstugeudden. Enligt karta nedan

På Mejeriviken kommer det sättas låga pollare för att följa områdets karaktär och
inte störa sjöutsikten.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 94 beslutade att avsätta 1 200 000 kronor (inklusive 10% ÄTA) till att anlägga ett elljusspår genom Mejeriviken och Sjöstugeudden
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på 2 400 meter. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beviljar
tilläggsbudget om 290 000 kronor till kommunstyrelens budget till att anlägga ett elljusspår genom Mejeriviken och Sjöstugeudden på 2 400 meter samt att utöka
driftbudgeten till gata/park med 60 000 kronor (från och med 2022) per år för drift
och underhåll av elljusspåret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 94.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 148.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-17.
Enkät om utomhusaktiviteter i Borgholm.
Bedömning
Efter utskickad enkät i samband med projektet var elljusspår nummer två på önskelistan från Borgholmsbor vilken utomhusaktivitet som saknas i Borgholm. Därför
är det ett naturligt nästa steg i utvecklingen av aktivitetsområdet.
Åtgärden kräver bygglov och strandskyddsdispens.
Konsekvensanalys
I anläggandet av ett elljusspår ökar det valmöjligheterna för gratis och tillgängliga
utomhus aktiviteter i Borgholm. Samt tryggheten hos löpare att nyttja löparspåret
även under mörkare tider på dygnet.
Ekonomiskt utrymme tas via projekt Fritid- och kultur. Detta omfattar enbart 910 000
kronor av de 1 200 000 kronor som projektet kräver. För resterande medel krävs
beslut i kommunfullmäktige för utökad budget.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Gata/park-chefen
Ekonomichefen
Fastighetsstrategen
______________
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Dnr 2020/165 339 KS

Förädling av området Triangeln
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta tilläggsbudget på 340 000 kronor för de investeringar som krävs för att
säkra tillgängligheten till Handelstriangeln vid norra infarten i Borgholm.
Ärendebeskrivning
Exploateringen av området Handelstriangeln vid norra infarten till Borgholm är utförd enligt detaljplan. I detaljplanen finns planbestämmelser som delvis är kommunens ansvar. Det handlar främst om mark och vegetation samt störningsskydd.
Boende har i april 2020 inkommit med förslag på åtgärder i området. I det förslag
som är kommunens ansvar har vi vägt in önskemålen. Vissa insatser är exploatörens ansvar och kommer att utföras av exploatören.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 95 beslutade att genomföra föreslagna åtgärder
och att föreslå kommunfullmäktige anta tilläggsbudget på 340 000 kronor för de investeringar som krävs för att säkra tillgängligheten till Handelstriangeln vid norra infarten i Borgholm.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 95.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 112.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06.
Skrivelse, 2021-03-24.
Skrivelse, 2021-01-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 191.
Bedömning
I kommunens ansvar ingår en vegetationsskärm mot bebyggelsen i norr. Komplettering av befintliga växter, bedömning utförs under våren och plantering av växter
utförs under tidig höst. Kostnad cirka 50 000 kronor.
Komplettering med växter på vall mot 136:an utförs tillsammans med exploatör.
Kostnad cirka 10 000 kronor.
G/C-väg mellan Borgholm och Köpingsvik behöver ansluta till området. Anslutning
planeras öster om området. Kostnad cirka 200 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-08-16

91

34

För att garantera säkerheten från GC-väg mot området kommer en vall att anläggas för att hindra cyklister från att falla ner i dagvatten dike. Sträckan är cirka 200
meter. Kostnad cirka 140 000 kronor.
Total kostnad cirka 400 000 kronor varav 60 000 kronor belastar drift 2021, intentionen är att kompensera för åtgärden i form av minskade driftkostnader alt. ökade
intäkter.
Ekonomiskt investeringsutrymme tas i tilläggsbudget.
Konsekvensanalys
Att utföra åtgärden innebär att vi följer de beslutade planbestämmelserna. Vi förbättrar estetiken i området. Säkerheten för cyklister och gående som besöker området
förbättras. Om åtgärdena inte genomförs måste cyklister och gående ut i trafiken på
norra infarten för att angöra området.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Ekonomichef
______________
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Dnr 2021/4 423 KS

Köp av del av Ranstad 5:17 för byggnation av hyreshus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att köpa del av fastigheten Ranstad 5:17 som framgår av kartan i ärendeberskrivningen.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har under en längre tid sökt möjlighet till att finna en yta för
byggnation av hyreshus. Ägaren av fastigheten Ranstad 5:17 har fört dialog med
kommunen sedan 2017 om att försälja cirka 2700 kvadratmeter av sin fastighet för
detta ändamål. Parterna har låtit utföra varsin värdering av marken och enats om
ett pris om 800 000 kronor. Kommunens värdering från 2018 landar på 400 000
kronor. Markvärdet i Borgholms kommun har markant ökat sedan värderingen utfördes och i förhandling med markägare har vi landat i en överenskommelse om
800 000 kronor vilket vi anser skäligt med hänsyn till byggrätt samt infrastruktur på
anslutande tomter.

Bilden ovan visar del av Ranstad 5:17 som fastighetköpet skulle innefatta.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 88 föreslår kommunfullmäktige att köpa del av
Ranstad 5:17 enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 88.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21 § 149.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-17.
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Mark- och byggrättsvärdering - Del av fastigheten Borgholm Ranstad 5:17 från
2018 utfört av Värderingsbyrån i Kalmar.
Bedömning
Tillväxtenheten bedömer platsen och ytan som lämplig för ändamålet. Detaljplanen
medger dessutom byggnation av hyresrätter.
Konsekvensanalys
Efterfrågan på hyresrätter har, efter kommunens undersökning, visat sig vara stor.
Tillväxtenheten har sökt efter lämpliga ytor för byggnation men har ej funnit någon
mer lämplig i nuläget.
Inköpet av marken bör ligga på det blivande bostadsbolaget som kommunen bildar
tillsammans med Borgholm Energi som kommer bygga och förvalta hyreshuset.
Köpet finansieras i ett balanskonto som sedan förs över på det nybildade kommunala bostadsbolaget. Köpet belastar endast kommunens likviditet.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Lennart Bohlin (FÖL) Carl Malgerud (M) och
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Tillväxtenheten
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/54 107 KS

Inlösning av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inlösa minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB.
att

beslutet belastar innevarande års och 2022 års finansiella resultat, samt att
återstående belopp behandlas i budgetprocessen för 2023 års budget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 64 beslutade att ge kommunchefen
i uppdrag att bereda underlag som redogör för konsekvenserna för kommunen.
Härutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott ställt sig positiva till Borgholm
Energis förslag och överlämnar ärendet styrelsen för vidare beredning. Kommunchefens underlag bör färdigställas innan kommunstyrelsen bereder ärendet.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 69 föreslår kommunfullmäktige att inlösa minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB samt att beslutet belastar innevarande års
och 2022 års finansiella resultat, samt att återstående belopp behandlas i budgetprocessen för 2023 års budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 69.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09 § 64.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.
Borgholm Enerigs styrelse 2021-02-17 § 5.
Bilaga 1 - PM inlösen av minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB daterad 202003-03, 2021-02-24.
Bilaga 2 - Aktiebok Borgholm Energi Elnät AB daterad 2010-02-05, 2021-02-24.
Bedömning
Kostnaden för inlösen av minoritetsaktierna anses kunna tas från kommunens finansiella resultat innevarande år och år 2022 och budgeteras inför år 2023.
En anledning att fattas beslutet i samband med bildandet av ett allmännyttigt bolag
är att undvika extra handläggning och kostnader i samband med överföring av tillgångar inom koncernen och utdelning.
I övrigt ställer sig kommunledningsförvaltningen bakom Borgholm Energis styrelses
bedömning att Borgholms kommun bör nyttja möjligheten att tvångsinlösa de utestående minoritetsaktierna i Borgholm Energi Elnät AB. En av de starkaste anledJusterandes sign
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ningarna är att det är olämpligt med privata intressenter i en verksamhet som är ett
kommunalt ansvar. En annan anledning är att uppfylla kontrollkriteriet gällande undantagsregeln i lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) för intern anskaffning mellan kommunen och bolaget.
Om kommunen utnyttjar möjligheten att yrka på förhandstillträde till aktierna kan
kommunen agera som ägare av samtliga aktier i bolaget utan att behöva ta hänsyn
till minoritetsägarna under den tid som skiljeförfarandet pågår.
Konsekvensanalys
Resultatet för 2021-2022 kan totalt minska med upp till 2 miljoner kronor beroende
på hur snabbt minoritetsaktierna kan inlösas. Beroende på hur mycket som återstår
inför år 2023 kommer budgeteringen för det året att påverkas. Hur detta fördelas
över åren kan kommunledningsförvaltningen inte i dagsläget förutspå. I längden anses inlösningen vara gynnsam för kommunen och underlätta styrningen.
Dagens sammanträde
Jäv
Eva-Lena Israelsson (S) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Borgholm Energi Elnät AB
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2021/108 723 KS

Bildande av allmännyttigt bostadsbolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bilda ett nytt allmännyttigt bostadsbolag kallat Borgholmshem AB.
att

godkänna bolagsordning för Borgholmshem AB.

att

godkänna ägardirektiv för Borgholmshem AB.

att

avsätta 1 000 000 kronor i aktiekapital till Borgholmshem AB.

att

utse nuvarande styrelse för Borgholms Energi AB till styrelse för Borgholmshem AB fram till ordinarie bolagsstämma 2023.

att

utse Nina Andersson-Junkka till ombud och Ilko Corkovic till ersättare för
ombudet för ägaren vid bolagsstämmor under innevarande mandatperiod.

att

godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms kommun till Borgholmshem AB till bokfört värde. Regleringen sker efter avstyckning är genomförd.

att

godkänna att Borgholmshem AB tar upp lån hos Kommuninvest för fastighetsregleringen av del av Högsrum 5:29.

att

godkänna att hyreslägenhetsbeståndet som ägs av Borgholms Energi överförs till Borgholmshem AB.

att

uppdra till kommunstyrelsen att utreda ägarstyrningen av de kommunala bolagen inför nästa mandatperiod och överföring av fastighetsreglering av hyreslägenshetsbestånd inom kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi Elnät AB har föreslagit att kommunen bildar ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Förslaget kommer efter en dialog med kommunledningen
om hur vi bäst tillsammans ska främja bostadsförsörjningen med hyresrätter i
kommunen och samtidigt erbjuda boendeinflytande.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 70 föreslår kommunfullmäktige att bilda ett nytt
allmännyttigt bostadsbolag kallat Borgholmshem AB, att godkänna bolagsordning
för Borgholmshem AB, att godkänna ägardirektiv för Borgholmshem AB, att avsätta
1 000 000 kronor i aktiekapital till Borgholmshem AB, att utse nuvarande styrelse
för Borgholms Energi AB till styrelse för Borgholmshem AB fram till ordinarie boJusterandes sign
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lagsstämma 2023, att utse Nina Andersson-Junkka till ombud och Ilko Corkovic till
ersättare för ombudet för ägaren vid bolagsstämmor under innevarande mandatperiod, att godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms
kommun till Borgholmshem AB till bokfört värde. Regleringen sker efter avstyckning är genomförd, att godkänna att Borgholmshem AB tar upp lån hos Kommuninvest för fastighetsregleringen av del av Högsrum 5:29, att godkänna att hyreslägenhetsbeståndet som ägs av Borgholms Energi överförs till Borgholmshem AB
samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ägarstyrningen av de kommunala
bolagen inför nästa mandatperiod och överföring av fastighetsreglering av hyreslägenshetsbestånd inom kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 70.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 108.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06.
Protokoll Borgholm Energi Elnät AB 2021-02-17 § 6.
Förslag till bolagsordning.
Förslag till ägardirektiv.
PM från Lindahls 2020-06-16.
Bedömning
Som ägandestrukturen ser ut idag får uthyrningsverksamheten av bostadslägenheter inte ske i vinstsyfte enligt kommunallagens självkostnadsprincip. Detta gäller
såväl av kommunen ägda lägenheter och av bolaget ägda lägenheter.
För att kunna tillämpa marknadsmässiga principer och likvärdiga konkurrensvillkor
på en konkurrensutsatt marknad krävs att kommunen bildar ett allmännyttigt bolag.
Det vill säga ett allmännyttigt bostadsbolag kan till viss del med egna medel, genom en rimlig avkastning, genomföra om- och nybyggnation av bostäder och därmed kunna medverka i kommunens bostadsförsörjningsansvar.
Det totala lägenhetsbeståndet uppgår idag till 108, varav bolaget äger 92 lägenheter på olika platser och kommunen 10 hyreslägenheter på del av fastigheten Högsrum 5:29.
Det finns en stor efterfrågan av hyreslägenheter för permanentboende runt om i
kommunen. Kommunen har därför initierat ett antal nya projekt, som än så länge är
i ett tidigt skede, för att möta behovet för dem som inte har möjlighet att köpa eller
bo kvar eget boende.
Kommunens verksamhetslokaler kommer fortsatt ligga kvar i kommunen och förvaltas av kommunens fastighetsavdelning. Näringslivslokaler och verksamhetslokaler som Borgholm Energi idag äger kommer fortsatt att ligga kvar i Borgholm
Energi och förvaltas av bolagens gemensamma fastighetsfunktion.
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Förslaget till bolagsordning och ägardirektiv har granskats av kommunens juridiska
ombud.
Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
Transaktioner för nuvarande fastighetsbestånd kommer medföra en stämpelskatt
om 1 000 000 kronor.
Förrättningskostnader där uppdelningar av nuvarande fastigheter beräknas till 150
000 kronor.
Rimlig nivå på aktiekapitel i det nya bolaget är initialt 1 000 000 kronor.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL),
Staffan Larsson (C) Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Borgholm Energi Elnät AB
______________
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Dnr 2021/92 400 KS

Strategi för Ekosystemtjänster
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Borgholms kommun ska upprätta en strategi med tillhörande handlingsplan
för arbetet med ekosystemtjänster enligt miljö- och hållbarhetsberedningens
förslag.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har genom sin hållbarhetspolicy beslutat att arbeta för ett hållbart samhälle. Det skall uppnås genom att arbeta med Agenda 2030 och Sveriges
miljömål. I båda dessa målsystem är ekosystemtjänsterna centrala för målsättningen. Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår att Borgholms kommun skall upprätta en strategi med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 6 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Borgholms kommun ska upprätta en strategi med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster enligt miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 98 föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet
med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 98.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 129.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 6.
Tjänsteskrivelse, 2021-04-12.
Bedömning
Vår planet och alla levande organismer förser oss människor med livsnödvändiga
tjänster. Eftersom det är ekosystemen som producerar dessa tjänster kallas de
ekosystemtjänster. Genom komplicerade interaktioner ser naturen till att rena vårt
vatten och vår luft. Ekosystemen producerar vårt syre, vår mat, byggmaterial,
energi och råvarorna till alla mediciner vi människor behöver. Förutom alla dessa
livsupprätthållande ekosystemtjänster erbjuder naturen också rekreationsmöjligheter genom möjligheten till friluftsliv, inspiration till konst, musik och litteratur. Att vistas i naturen har påvisade positiva effekter på både vår fysiska och psykiska hälsa.
Dessutom har naturen redan löst en mängd av de utmaningar människan står inför
och utgör därför en kunskapsbank och förebild för vår teknikutveckling.
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Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra kategorier: Försörjande, reglerande, stödjande och kulturella. En enstaka naturlig process kan ge oss flera olika ekosystemtjänster.
Genom att dra nytta av ekosystemtjänster kan vi lösa problem och skapa mervärde
inom många olika områden. Ekosystemtjänster erbjuder ofta lösningar som både är
billigare att genomföra och billigare att underhålla än motsvarande tekniska lösningar, samtidigt som de skapar mervärde genom att fylla fler funktioner än vad
tekniska lösningar gör.
Strategin och handlingsplanen skall utformas så att den kan tillämpas inom många
av kommunens verksamheter. Arbetet med ekosystemtjänster skall framförallt vara
framträdande inom följande områden:
•
•
•

•

Samhällsplanering – Översikts- och detaljplaner inklusive dagvattenhantering
och klimatanpassning
Naturvårdsprojekt, vattenvårdsprojekt, vattenförsörjning, rekreation och skötsel
av grönytor
Utbildning – Kommunens elever skall lära sig hur kommunen arbetar med ekosystemtjänster och detta skall vävas in i den ordinarie skolundervisningen där
eleverna lär sig om ekosystemtjänster
Information – Informera allmänheten om hur och varför vi arbetar med ekosystemtjänster

Konsekvensanalys
Genom att fatta det föreslagna beslutet förtydligar kommunen att man har för avsikt
att följa de åtaganden man tidigare gjort. En strategi med tillhörande handlingsplan
kommer konkretisera hur kommunen skall arbeta med ekosystemtjänster och göra
det möjligt att arbeta med dem inom en rad olika verksamheter.
Att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslaget utan att genomföra en
analys är omöjligt. Initialt kan förslaget medföra en kostnad eftersom det innebär att
en eller flera tjänstemän skall utföra arbetet. Hur kostnadsbilden ser ut beror också
på vad och hur mycket man gör.
Barn kan påverkas av förslaget eftersom det kan öka barns förståelse för naturen,
ge dem möjlighet att uppleva naturens mångfald. Direkt negativa effekter på barn är
dock svåra att identifiera.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Kommunchefen för antagande av handlingsplan
______________
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Dnr 2020/87 082 KS

Mål för Borgholms kommuns vattenarbete
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det långsiktiga arbetet med vattenfrågan i enlighet med beslutet från 2009
ska fortsätta (oberoende av mandatperiod och majoritet).
att

ta fram en kommunal vattenresursplan (kopplad till översiktsplanen) med åtgärder för att öka kvarhållning av ytvatten utformat efter olika behov och förutsättningar.

att

arbeta för att ta tillvara regnvatten och så kallat tekniskt vatten för att bättre
hushålla med dricksvattenresursen.

att

kommunens mål är att minska vattenburen näringstillförsel till Östersjön och
öka kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och återställande av
våtmarker, svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 hektar inom
en 10-årsperiod i samverkan med markägare och på kommunal mark där det
är lämpligt.

att

målet god status enligt EU:s vattendirektiv ska gälla som grund för kommunala åtgärder, beslut och planering.

att

detta beslut ska ersätta kommunfullmäktigebeslut 2009-06-01 § 53.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-01 § 53 om mål för arbetet med att minska
näringstillförseln till Östersjön. Detta beslut är formellt fortfarande gällande, men är
i behov av uppdatering och revidering. Kommunen behöver mål för vattenarbetet
som är bredare än bara att minska näringstillförseln till Östersjön till följd av bland
annat EU:s vattendirektiv. Mål för vattenarbetet har beretts i Miljö- och hållbarhetsberedingen under hela innevarande mandatperiod. Miljö- och hållbarhetsberedningens ledamöter utgör enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 105 även
kommunens vattengrupp.
Förslag till mål för vattenarbetet återremitterades från kommunfullmäktige 2020-1116 § 177. Förslagen till mål har därefter bearbetats för att ta ett helhetsgrepp om
vattensituationen i kommunen som även inkluderar kommunens åtaganden enligt
EU:s vattendirektiv.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 5 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att det långsiktiga arbetet med vattenfrågan i enlighet med beslutet från
2009 ska fortsätta (oberoende av mandatperiod och majoritet), att ta fram en komJusterandes sign
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munal vattenresursplan (kopplad till översiktsplanen) med åtgärder för att öka
kvarhållning av ytvatten utformat efter olika behov och förutsättningar, att arbeta för
att ta tillvara regnvatten och så kallat tekniskt vatten för att bättre hushålla med
dricksvattenresursen, att kommunens mål är att minska vattenburen näringstillförsel till Östersjön och öka kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och återställande av våtmarker, svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 hektar inom en 10-årsperiod i samverkan med markägare och på kommunal mark där
det är lämpligt, att målet god status enligt EU:s vattendirektiv ska gälla som grund
för kommunala åtgärder, beslut och planering och att detta beslut ska ersätta
kommunfullmäktigebeslut 2009-06-01 § 53, Dnr. 2009/155-432 KS.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 130 föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 100 föreslår kommunfullmäktige att det långsiktiga
arbetet med vattenfrågan i enlighet med beslutet från 2009 ska fortsätta (oberoende av mandatperiod och majoritet), att ta fram en kommunal vattenresursplan
(kopplad till översiktsplanen) med åtgärder för att öka kvarhållning av ytvatten utformat efter olika behov och förutsättningar, att arbeta för att ta tillvara regnvatten
och så kallat tekniskt vatten för att bättre hushålla med dricksvattenresursen, att
kommunens mål är att minska vattenburen näringstillförsel till Östersjön och öka
kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och återställande av våtmarker,
svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 hektar inom en 10-årsperiod i
samverkan med markägare och på kommunal mark där det är lämpligt, att målet
god status enligt EU:s vattendirektiv ska gälla som grund för kommunala åtgärder,
beslut och planering samt att detta beslut ska ersätta kommunfullmäktigebeslut
2009-06-01 § 53.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 100.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 130.
Rapport från Vattengruppen, Borgholms kommun 2018-03-28.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2021-04-21 § 5.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04.
Bedömning
Kommunfullmäktige fattade 2009-06-01 beslut om mål för att minska näringstillförseln från land genom att-satserna:
att kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön genom återskapande av 300 ha våtmarker minskas med 25% inom de närmaste åren. År 2014 utgör en riktpunkt då åtgärderna skall vara genomförda
eller planerade och lokalt förankrade.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-08-16

96

46

att kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön genom åtgärder rörande jordbruk och avloppsanläggningar minskas med 25%
inom de närmaste åren.
att kommunen söker förverkliga idéerna i ”Vision Skedemosse Vattenrike” i
samverkan med berörda markägare, Länsstyrelse, Regionförbund mfl. intressenter.
att Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB gemensamt tar fram förslag till åtgärder, bemanning och finansiering med syfte
att minska näringstillförsel till våra kustvatten med 25% genom återskapande
av våtmarker.
att Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB gemensamt tar fram förslag till utrednings- och åtgärdsområden inom vattenoch näringshushållning rörande jordbruk och avlopp, samt bemanning och
finans.
att konsekvenserna av ovanstående beslut inarbetas i kommunens verksamhetsplan och budget för 2010 och framåt.
De färgade cirklarna anger grad av måluppfyllelse. Grön = målet uppfyllt, gul = delvis uppfyllt och röd = inte alls uppfyllt. Målen var ambitiösa och har endast delvis
kunnat uppfyllas, mycket beroende på rådigheten men även medelstilldelningen
från staten och EU.
Under 10 års tid har två projektledare med stöd av LOVA-bidrag (statligt stöd på
högst 50 %) arbetat för att nå målen. Projekten har renderat i 29 åtgärder på totalt
43 ha där åtgärder genomförts. På ytterligare 200 ha har åtgärder dialog med markägare om åtgärder genomförts. Alla projekt var inte lika framgångsrika när det gäller arealer men dialog är viktigt och åtgärder kan komma på sikt på markägarens
initiativ. Mycket tid har lagts på att informera och hålla dialog om våtmarkernas
ekosystemtjänster, särskilt med tanke på den grund- och ytvattenbrist som drabbade Öland 2015-2019.
Det är tydligt att processerna är och behöver vara långsamma för att förankra och
blir framgångsrik i vattenarbetet där kommunen inte har rådighet.
Vattenarbetet behöver fortsätta minst på samma nivå som under den senaste tioårsperioden. Arbetet behöver en större bredd än den som beslutet från 2009 ger
stöd för. Sedan dess har behoven av åtgärder även kommit att omfatta torka och
vattenbrist, dagvattenproblematik och även möjligheter med så kallat tekniskt vatten, det vill säga vatten som renats enligt olika principer.
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Konsekvensanalys
I Sveriges vattenförvaltningsarbete pekas kommunerna ut som centrala när det gäller hela förvaltningskedjan; från styrning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenanvändning och åtgärdsarbete. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattenförekomster
nå god status senast 2027. I Borgholms kommun finns ett utsjövatten, fem kustvatten, elva vattendrag, en sjö, och nio grundvattenförekomster. Alla förekomster är
mer eller mindre påverkade och har till 78 % klassats till måttlig status. För att det
ska uppnås krävs fortsatt ambitiösa mål.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
______________
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Dnr 2021/130 003 KS

Revidering av IT-strategi
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anta förslag till IT-strategi.
Den nya IT-strategin ersätter IT-Strategi för Borgholms kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-03-19 § 70.
Ärendebeskrivning
Mörbylånga kommuns och Borgholms kommuns gemensamma IT-chef har åt
Ölands kommunalförbund arbetat fram en IT-strategi som matchar kommunernas
styrdokument. Bland annat behövs en tydlighet vad gäller de samlade ekonomiska
förutsättningarna för att säkerställa att respektive verksamheters IT-kostnader budgeteras och redovisas korrekt.
IT-strategin ska därefter kompletteras med anpassade handlingsplaner.
Ölands kommunalförbund har lämnat över förslaget till strategi till kommunerna för
antagande.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 101 föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
IT-strategi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 101.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 137.
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-05-21 § 31 IT-strategi.
IT-strategi Ölands kommunalförbund Bilaga till protokoll Ölands kommunalförbund
Direktionen 2021-05-21.
Beslut skickas till
IT-avdelningen, Ölands kommunalförbund
______________
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Dnr 2021/111 003 KS

Aktualisering av befintlig brandskyddspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att aktualitetsförklara kommunens brandskyddspolicy med formella uppdateringar.
Ärendebeskrivning
Kommunens brandskyddspolicy antogs av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 109.
Trots att lång tid förflutit har inget som påverkar innehållet i policyn hänt. För att
tydliggöra policyns aktualitet efter så många år är en aktualitetsförklaring lämplig.

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 102 föreslår kommunfullmäktige att aktualitetsförklara kommunens brandskyddspolicy med formella uppdateringar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 102.
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06.
Brandskyddspolicy antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 109.
Bedömning
Innehållet i policyn är fortfarande aktuellt. Det gäller även det till policyn kopplade
arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Lagen om skydd mot olyckor som refereras i policyn har i och för sig ändrats, men inte i de delar som berör brandskyddspolicyn.
Konsekvensanalys
Policyn behöver inte ändras annat än rent formella uppdateringar avseende förändringar i kommunens organisation som skett sedan 2007.
Beslut skickas till
Verksamhetsutvecklaren
Utvecklingsstrategen
______________
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Dnr 2021/111 003 KS

Upphävande av styrdokument vars innehåll och syfte omfattas av andra
antagna styrdokument: Chefspolicy; och Kompetensutvecklingspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32.
att

upphäva kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 200504-18 § 20.

Ärendebeskrivning
I den pågående genomgången av komunsen styrdokument har det framkommit att
vissa styrdokument inte har upphävts i samband med att nya styrdokument som
omfattar samma innehåll eller syfte har antagits. Av den anledningen har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag på att dessa styrdokument upphävs för att minimera risken för att fel styrdokument följs och för att förenkla översynen av gällande styrdokument i kommunen.
Gällande personalpolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 243 hade
delvis för avsikt att fylla samma funktion som kommunens chefspolicy antagen av
kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och kompetensutvecklingspolicy antagen av
kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 105 föreslår kommunfullmäktige att upphäva
chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och att upphäva kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 105.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 136.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11.
Chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32.
Kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20.
Bedömning
Innehållet i chefspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-02-21 § 32 och kompetensutvecklingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2005-04-18 § 20 har
kommunfullmäktige inom innevarande mandatperiod tagit ställning till genom antagandet av personalpolicy 2018-12-10 § 243. På grund av detta anses chefspolicyn
och kompetensutvecklingspolicyn vara överflödiga.
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Dnr 2019/123 041 KS

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020; Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020 ska beviljas ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning
Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat årsredovisning, redovisning av
denna och en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Kommunens som
medlem i förbundet ska bevilja ansvarsfrihet för förbundets direktion.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 78 överlämnade ärendet till kommunfullmäktige
för att besluta om Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion skall beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 78.
Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2021-02-25 § 13.
Årsredovisning 2020, 2021-03-12.
Rapport Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2020, 2021-04-22.
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2020 gemensam, 2021-04-22.
Dagens sammanträde
Jäv
Eva Wahlgren (C), Marcel van Luijn (M) och Jeanette Sandström (S) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut.
Beslut skickas till
Kalmarsunds gymnasieförbund
______________
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Dnr 2021/41 041 KS

Årsredovisning och arsvarsfrihet 2020; Samordningsförbundets verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
Samordningsförbundet i Kalmar Läns årsredovisningen godkänns.
att

Samordningsförbundet i Kalmar Läns styrelse 2020 ska beviljas ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar Län har överlämnat årsredovisning, redovisning av
denna och en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Kommunens som
medlem i förbundet ska godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
förbundets styrelse.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 77 överlämnade ärendet till kommunfullmäktige
för att besluta om Samordningsförbundet i Kalmar Läns årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 77.
Brev till Medlemmarna, 2021-05-12.
Årsredovisning 2020 med bilagor, 2021-05-12.
Rapport Samordningsförbundet årsredovisning 2020, 2021-05-12.
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2020 gemensam, 2021-05-12.
Dagens sammanträde
Jäv
Ulrika Lindh (C) och Lars Ljung (S) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller
beslut.
Beslut skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar Län
______________
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens ärendeberedning
Beslut
Kommunfullmäktige lägger svaret till handlingarn.
Ärendebeskrivning
Den granskningsrapport som revisorerna beställt har en samlade revisionella bedömning, baseras på bedömningar av följande revisionsfrågor:
Revisionsfrågan om det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och
beredning av ärenden bedöms som ej uppfylld. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på att det saknas en dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för ärendeberedningsprocessen och att processen behövs dokumenteras i alla delar.
Revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas
inför beslut bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det i vissa
styrande dokument finns regler för ärendeberedningen men att det saknas ett samlat, mer specifikt regelverk för ärendeberedningsprocessen.
Revisionsfrågan om beslutsunderlagen är ändamålsenligt utformade bedöms som
delvis uppfylld. Bedömningen grundas på att det finns en mall för hur tjänsteskrivelser ska vara utformade men att det i övrigt saknas dokumentation av hur besluts-underlag ska vara utformade.
Revisionsfrågan om kommunallag och riktlinjer tillämpas för ärendeberedning så
att lagens krav kan uppnås bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundas på
att ärendena fattas av korrekt instans och att beredningskravet till fullmäktige uppfylls. Det noteras emellertid brister avseende bl.a. att beredningsfristen för motioner
inte hålls och att det saknas beslutsunderlag i vissa ärenden.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att





Justerandes sign

säkerställa att ärendeberedningsprocessens samtliga delar samt roller och
ansvar i processen dokumenteras. En tydligare och mer dokumenterad
process bidrar till ökad kvalitet samt minskar sårbarheten och personberoendet i processen.
säkerställa att en tjänstemannaberedning införs med syftet att formellt kvalitetssäkra underlagen innan de levereras till de förtroendevalda.
upprätta ett regelverk för hur beslutsunderlagen ska vara utformade för att
säkerställa en standardisering och underlätta för handläggare. Detta regelverk kan med fördel vara kommungemensamt för alla nämnder.
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säkerställa en fungerande samverkan kring ärendeberedningen i kommunen för att skapa en samsyn och standardisering kring ärendeberedningen
vilket medför en ökad kvalitet i beredning och underlag.

Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 33 beslutade att lämna rapporten till kommunstyrelsen för att lämna svar till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 106 beslutade att lämna svar till kommunfullmäktige och att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument
som beaktar revisorernas rekommendationer. Förslaget ska vara kommunomfattande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 106.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 147.
Tjänsteskrivelse, 2021-06-11.
Kommunfullmäktige 2021-04-19 § 33.
Revisorerna - Granskning av ärendeberedning, 2021-04-01.
Granskning av kommunstyrelsens ärendeberednings process, 2021-04-01.
______________
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Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2021 klockan 18:00:00.
Ledamöter
Ilko Corkovic
Carl Malgerud
Staffan Larsson
Eva-Lena Israelsson
Lennart Bohlin
Anne Oskarsson
Kennert Georgsson
Marcel van Luijn
Jeanette Sandström
Tomas Zander
Marie-Helen Ståhl
Tomas Lind
Per Lublin
Marwin Johansson
Tomas Ekstrand
Anna Victor Hiort
Cecilia Ahlström
Sara Kånåhols
Eva Wahlgren
Joel Schäfer
Lenamarie Wikström
Nina Anderson-Junkka
Torbjörn Johansson
Lars Ljung
Daniel Nilsson
Liselott Hovdegård
Jennie Engstrand
Anders Nyholm
Andreas Persson
Annette Hemlin
Ulrika Lindh
Roland Wickholm
Iréne Persson
Charlotte Håkansson van Luijn
Erik Arvidsson

Parti
(S)
(M)
(C)
(S)
(FÖL
)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(FÖL
)
(ÖP)
(KD)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(C)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(C)
(ÖP)
(S)
(M)
(SD)

Kret
s-

Tjänstgörande ersättare

Närv.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv.

X
Erik Rippe
Jörgen Jannerstrand

Mattias Krusell
Gia Thörnqvist

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

33
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Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2021.

Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader, De som stödjer kommunstyrelsens förslag
till beslut röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds och Erik Arvidssons avslagsyrkande röstar nej.
Ledamöter
Ilko Corkovic
Carl Malgerud
Staffan Larsson
Eva-Lena Israelsson
Lennart Bohlin
Anne Oskarsson
Kennert Georgsson
Marcel van Luijn
Jeanette Sandström
Tomas Zander
Marie-Helen Ståhl
Tomas Lind
Per Lublin
Marwin Johansson
Tomas Ekstrand
Anna Victor Hiort
Cecilia Ahlström
Sara Kånåhols
Eva Wahlgren
Joel Schäfer
Lenamarie Wikström
Nina Anderson-Junkka
Torbjörn Johansson
Lars Ljung
Daniel Nilsson
Liselott Hovdegård
Jennie Engstrand
Anders Nyholm
Andreas Persson
Annette Hemlin
Ulrika Lindh
Roland Wickholm
Iréne Persson
Charlotte Håkansson van Luijn
Erik Arvidsson

Parti
(S)
(M)
(C)
(S)
(FÖL
)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(FÖL
)
(ÖP)
(KD)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(C)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
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)
(C)
(ÖP)
(S)
(M)
(SD)

Kret
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Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Erik Rippe

X
X
X

Jörgen Jannerstrand
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
Mattias Krusell

X

Gia Thörnqvist

X

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:
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