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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 103  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 104  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att punkt 10 Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fri-
tidsutskotts sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 1 med 
flera tas bort från dagordningen då kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts 
sammankallande ledamot inte kunde närvara på dagens sammanträde. 

Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar att punkt 16 Motion (Marwin Johansson KD med flera) - In-
rätta en väntjänst för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun tas 
bort från dagordningen då Marwin Johansson inte kunde närvara på dagens sam-
manträde och därför inte kan försvara sin motion.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Ordförande frågar fullmäktige om dagordningen kan godkännas med föreslagna 
ändringar.  

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 105 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Lennart Bohlin (FÖL) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen samt miljö- och håll-
barhetsberedningen Lennart Bohlin (FÖL) har lämnat in en skriftlig avsägelse av 
sina politiska uppdrag i och för kommunen, inkommen till kommunen 2021-08-16. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Lennart Bohlin (FÖL), 2021-08-16. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 106   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Fyllnadsval att ersätta Lennart Bohlin (FÖL); val av ersättare i kommun-
styrelsen, miljö- och hållbahetsberedningen 2019-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  välja Mats Olsson (FÖL) till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 

2019-2022. 

att  välja Maria Steen (FÖL) till ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen för 
mandatperioden 2019-2022. 

Ärendebeskrivning  
En av posterna som ersättare i kommunstyrelsen samt en av posterna som ersät-
tare i miljö- och hållbarhetsberedningen har lämnats vakant. Tidigare innehavare 
var Lennart Bohlin (FÖL). 

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och 
hållbarhetsberedningen. 

Dagens sammanträde 
Torbjörn Johansson (FÖL) nominerar Mats Olsson (FÖL) att väljas till ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Torbjörn Johansson (FÖL) nominerar Maria Steen (FÖL) att väljas till ersättare i mil-
jö- och hållbarhetsberedningen.  

Ordförande konstaterar att det bara finns en nominering till ersättare i kommunsty-
relsen och en nominering till ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen. Ordfö-
rande finner att kommunfullmäktige väljer Mats Olsson (FÖL) att väljas till ersättare i 
kommunstyrelsen och att Maria Steen (FÖL) väljas till ersättare i miljö- och hållbar-
hetsberedningen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Miljö- och hållbarhetsberedningen för kännedom  
HR-avdelningen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 107   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 107 Dnr 2021/157 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Sopkärl till allmänheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått in ett e-förslag om att installera sopkärl tillgängliga för allmän-
heten för att minska nedskräpningen i kommunen. Förslagställaren föreslår att 
kommunen placerar mindre containrar vid återvinningsstationer och andra välbe-
sökta platser för att allmänhetens ska kunna slänga sina sopor där. Dessa skulle 
kunna vara belagda med en avgift. 

Förslaget har fått 28 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

Sju personer har lämnat sammanlagt sju kommentarer som ligger som underlag för 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 

E-förslaget. 

Bildbilagor, 2021-09-09. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
______________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 108   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 108 Dnr 2021/156 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Multisportarena till Gärdslösaskola/by 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått in ett e-förslag om att bygga en multisportarena i Gärdslösa likt 
den som finns vid Slottsskolan i Borgholm. 

Förslaget har fått 30 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

En person har lämnat sammanlagt en kommentar som ligger som underlag för be-
redningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 

E-förslaget. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 109   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr 2021/158 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Gång och cykelväg längs Byrumsvägen från Löt-
torp till Byrum-Sandvik 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått in ett e-förslag om att anlägga en separerad gång- och cykel-
väg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum-Sandvik. 

Förslaget har fått 50 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

Arton personer har lämnat sammanlagt arton kommentarer som ligger som under-
lag för beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 

E-förslaget. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen för beredning 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 110   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 110 Dnr 2021/155 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Skyddsjakt på kajor 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Ärendebeskrivning 
Kommunens har fått in ett e-förslag om att inleda skyddsjakt på kajor för att öka 
trivseln.  

Förslaget har fått 31 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och 
överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning. 

Fem personer har lämnat sammanlagt sju kommentarer som ligger som underlag 
för beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09. 

E-förslaget. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 111   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 111 Dnr 2021/163 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Carl Malgerud M och Björn Andreen M) - Utveckling 
Kunskapsskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna motionen till utbildningsnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Björn Andreen (M) har lämnat in en motion till kommunfull-
mäktige. Carl Malgerud (M) och Björn Andreen (M) föreslår följande i motionen: 

Att  kommunfullmäktige stoppar utflyttningen av 6:orna från Slottsskolan för att 
säkerställa kompetens och integrering mot högstadiet samt frigöra resurser 
till pedagogik och kompetens.  

Att  ge utbildningsnämnden i uppdrag att slå samman Slottsskolan och Viktori-
askolan till en Borgholmsskola F-9. På detta sätt kan de olika stadierna (låg-, 
mellan- och hög-stadiet) hållas samman. Detta möjliggör fokus att säkerställa 
kompetensförsörjning och kontinuitet. Till detta kan lokaler utnyttjas på ett 
optimalt sätt. Tomma lokaler finns på båda skolorna.  

Att  ge utbildningsnämnden i uppdrag att utveckla det redan existerande samar-
betet med Kalmarsunds gymnasieförbund för att ta fram en åtgärds-, och re-
surs-plan för att förbättra och stimulera läsförståelse och matematik.  

Att  tillskriva Kalmarsunds gymnasieförbund om att starta ett utvecklingsprojekt 
där Borgholm kan vara pilot som förbättrar övergången till gymnasiet med en 
resurs-, och åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

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

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för beredning 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

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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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

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 
 2021-09-20 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/77 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M) - Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________

15



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/72 104 KS 
 
Andra utbetalningen av partistöd 2021 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/140 432 KS 
 
Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-20 -   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ - Dnr 2021/89 007 KS 
 
För kännedom: Inspektion av Kalmarsunds överförmyndarnämnden 

Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde. 

______________
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Kommunfullmäktige 2021-09-20 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 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

)     
-         Mats Olsson X

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

)     
-         X

Per Lublin             (ÖP)      -         X
Marwin Johansson                        (KD)      -         X
Tomas Ekstrand                         (SD)      -         X
Anna Victor Hiort                       (M)       -         X
Cecilia Ahlström                        (S)       -         X  
Sara Kånåhols                           (V)       -         Abdulla Zueiter 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)       -         Mattias Krusell X
Anders Nyholm                           (M)       -         Björn Andreen 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)       -         Jörgen Jannerstrand X
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X

SUMMA: 34 0 0 2
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