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§ 112  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna kungörelsen. 
______________
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§ 113  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Dagens sammanträde 
Ordförande meddelar att frånvarande ledamot Per Lublin (ÖP) har bett presidiet att 
ärendena i kallelsen med Per Lublins (ÖP) interpellationer och motioner tas bort från 
dagordningen då ledamoten inte närvarar på dagens sammanträde. 

Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att punkt 10 Interpellation till kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskotts sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 
1 med flera, punkt 13 Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB angående 
matavfallspåsar, punkt 14 Interpellation till krisledningsnämndens och kommunsty-
relsens ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda tas bort 
från dagordningen.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
förslaget. Därmed godkänns dagordningen med föreslagna ändringar. 

______________
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§ 114 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Politiska uppdrag 2019-2022; Ny ledamot för Framtid Öland samt nya 
ersättare för Framtid Öland och Kristdemokraterna i kommunfullmäkti-
ge 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 77 beslutade att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
begära ny sammanräkning för ersättare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige 
efter Karl-Gustav Stegermark. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 76 beslutade att godkänna Jeanette Thygesens, 
ersättare i kommunfullmäktige, avsägelse och att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
begära ny sammanräkning för ersättare för Framtid Öland i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 105 beslutade att godkänna Lennart Bohlins, le-
damot i kommunfullmäktige, avsägelse och att hos Länsstyrelsen i Kalmar län be-
gära ny sammanräkning för ledamot för Framtid Öland i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen i Kalmar län lämnade 2021-10-08 information om att Marita Krüger 
Que och Bengt Jonsson efter en sammanräkning utsetts till ny ersättare för Framtid 
Öland, att Mats Olsson efter en sammanräkning utsetts till ny ledamot för Framtid 
Öland; och att Kristina Pärnering Nahlman efter en sammanräkning utsetts till ny 
ersättare för Kristdemokraterna i Borgholms kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna Kristina Pärnering Nahlman 
efter Karl-Gustav Stegemarks bortgång, 2021-10-08. 

Ny ersättare i kommunfullmäktige för Framtid Öland Marita Krüger Que och Bengt 
Jonsson efter Jeanette Thygesen avgång, 2021-10-08. 

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för Framtid Öland Mats Olsson och 
Bengt Jonsson efter Lennart Bohlins avgång, 2021-10-08. 

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

Ordförande välkomnar Kristina Pärnering Nahlman, Marita Krüger Que och Bengt 
Jonsson som ersättare i kommunfullmäktige och Mats Olsson som ny ordinarie le-
damot. 
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Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
______________
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§ 115  
 
Information revisorerna 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har lämnat två granskningar till kommunfullmäktige. Dessa har revi-
sionens ordförande bett att få redogöra för på dagens sammanträde.  

Dagens sammanträde 
Revisionens ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för revisionens granskning av 
samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre 
- Borgholms kommun samt Region Kalmar län samt deras granskning av Borgholms 
kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 

______________
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§ 116 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar ut-
veckling 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  skicka granskningen till alla nämnder för kännedom och till kommunstyrelsen 

för redogörelse för åtgärder som planeras med anledning av granskningen 
och att detta föredras i kommunfullmäktige på februari 2022. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en granskning av 
Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling. 

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-09-22 att överlämna rap-
porten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.  

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

Beslutsunderlag 
Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar ut-
veckling, 2021-10-06. 

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling, 2021-
10-06. 

Dagens sammanträde 
Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige skickar granskningen till alla 
nämnder för kännedom och till kommunstyrelsen för redogörelse för åtgärder som 
planeras med anledning av granskningen och att detta föredras i kommunfullmäkti-
ge på februari 2022. 

______________
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§ 117 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar 
län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  skicka granskningen till socialnämnden för redogörelse för åtgärder som pla-

neras med anledning av granskningen och att detta föredras i kommunfull-
mäktige på februari 2022. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens, regionens och fem andra kommuners revisorer har 
PwC genomfört en granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna 
avseende psykisk ohälsa bland äldre.  

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-10-06 att överlämna rap-
porten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.  

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

Beslutsunderlag 
Revisorerna - Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseen-
de psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar län, 2021-
10-06. 
Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk 
ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar län, 2021-10-06. 

Dagens sammanträde 
Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige skickar granskningen till so-
cialnämnden för redogörelse för åtgärder som planeras med anledning av gransk-
ningen och att detta föredras i kommunfullmäktige på februari 2022. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 118 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende 
den kommunägda parken vid Triangeln 

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

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

Vad är vitsen med att satsa ett års markarbeten, anläggande av specialbelagda 
promenadvägar och en gångbro, utplacerande av designade lyktstolpar, skapande 
av konstfulla sittplatser prydda med fina inköpta djurskulpturer samt uppsättande av 
informationsskyltar om resultatet - förutom de fina djurskulpturerna som numera nätt 
och jämnt syns från Norra infarten på grund av den ohämmade igenväxningen - blir 
några stinkande, delvis igenväxta dypölar med stillastående vatten och en prome-
nadväg rätt genom en ogräsdjungel? 
Varför ser det ut som det gör och finns det ingen skötselplan och varför följs den iså-
fall inte?  
Hur mycket har allt detta hittills kostat våra skattebetalare, d v s vår kommun inklusi-
ve berört kommunalt bolag?  
 Illavarslande rykten talar om planer på en utbyggnad av detta experiment med an-
slutning av ytterligare mark. Är dessa sanna, villa områden skulle beröras och vad 
skulle det isåfall innebära, såväl miljömässigt för dessa som kostnadsmässigt? Eller 
kan dessa rykten förhoppningsvis helt och hållet avfärdas? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
______________
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§ 119 Dnr 2021/173 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Carl Malgerud M) - Utveckling och samordning av tu-
rism samt kultur och natur på Öland 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2021-10-08: 

att uppdra åt kommuncheferna i båda kommunerna utreda förslag med konse-
kvenser för att samordna kulturarvsorganisationen inkl organisation och ekonomi. 

att berörda budgetar i resp kommun överförs till Ölands Kommunalförbund. 

att föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands 
kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 120 Dnr 2021/180 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklad hantering av motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18: 

att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren delegera att fatta be-
slut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner 
skall skickas vidare för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 121 Dnr 2021/181 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklat beslutsfattande i 
nämnderna 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18: 

att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder har att 
behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 122 Dnr 2021/179 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans 
för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och 
med minskat resande hjälpa klimatet 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18: 

att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår 
kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans samt 
beslutar att ersättning för resa eller restid ej ska utgå där inte fysisk närvaro av sär-
skild anledning är absolut nödvändig. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 123 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Enkel fråga om: Landhockeyplan för barn i Borgholm 

Ärendebeskrivning 
Anne Oskarsson (SD) har lämnat en enkel fråga till kommunalrådet Ilko Corkovic 
(S) som lyder: 

Vad är det som hindrar Borgholms kommun från att se till att även den här gruppen 
(”små grabbar älskar inlines/skridskor”) får den utomhusaktivitet som dom älskar? 

Beslutsunderlag 
Anne Oskarssons (SD) enkla fråga, 2021-09-17. 

Dagens sammanträde 
Erik Arvidsson (SD) meddelar kommunfullmäktige att Anne Oskarsson (SD), som in-
te deltar på dagens möte, önskar att frågan besvaras trots hennes frånvaro. 

Ilko Corkovic (S) svarar muntligt på frågan. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12:  

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i 
hela vår kommun. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65 föreslår att kommunfullmäktige ska förklara motio-
nen besvarad. 

Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 116 förslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 116. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65. 

Motion (Carl Malgerud M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regio-
nen. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 20. 

Bedömning 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård- och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Borgholms kommun har en fungerande modell för kontinuerlig kontakt mellan läka-
re och kommunens vård- och omsorgstagare. Organisationsformen är för Borg-
holms kommuns del av underordnad betydelse. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

______________
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§ 125 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) - Utveckling Köpings-
vik 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse motionen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommun-
fullmäktige 2020-04-20: 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen.  

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nytt-
jande av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till 
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingar-
na och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av 
ärendet.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93 la informationen till handlingarna.  

Positivt planbesked för fastigheten Solberga 5:3 gavs 2018-01-25. Detaljplanen 
finns med i den av kommunstyrselsen beslutade planprioriteringen för uppstart un-
der 2021.  

Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 129 beslutade att utvidga den idag vilande detalj-
planen för centrala Köpingsvik till att inkludera Soldalens fastighet, samt starta de-
taljplaneprocessen i enlighet med planprioritering; att starta en utredning om fram-
tida nyttjande av Soldalens byggnader och tomtytor; att utreda om delar av den 
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gamla delen av Köpings skola kan iordningställas och nyttjas som kontorslokaler; 
att undersöka möjligheterna att flytta lämplig kommunal verksamhet till Köpingsvik. 

Med hänvisning till det fattade beslutet föreslog kommunstyrelsen att kommunfull-
mäktige ska anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 129.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 194. 

Tjänsteskrivelse 2021-09-08.  

Motionen. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55. 

Bedömning 
Intill fastigheten Solberga 5:3, där markägaren önskar utreda möjligheten att plan-
lägga för verksamheter samt bostäder och för vilken beviljat planbesked finns, äger 
kommunen fastigheterna Solberga 5:11 (Soldalen) samt Tings Ene 1:14.  Sam-
mantaget pågår det därmed ett flertal påtagliga förändringar i centrala Köpingsvik 
som föranleder ett behov av planläggning.  

Kommunledningsförvaltningen anser att det är rationellt att genomföra planlägg-
ningen i ett större sammanhang vilket också kan ge samordningsvinster. Eftersom 
flera olika intressenter skulle ingå i ett sådant detaljplanearbete bör det drivas som 
en kommunalt driven detaljplan där planavgifter tas ut i bygglovsskedet.  

Ett lämpligt framtida nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor utreds lämpligen 
inför samt i detaljplanearbetet. Inledningsvis behöver en teknisk besiktning av Sol-
dalen genomföras för att utreda eventuell möjlig framtida användning av befintliga 
lokaler. Detta har kommunledningsförvaltningen skjutit på beroende av pandemin.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har mandat att utfärda planuppdrag, men planpri-
oriteringen beslutas i två gånger per år i kommunstyrelsen. I beslut om prioritering 
ska kommunens samtliga detaljplaneprojekt viktas mot varandra. Kommunen kan 
bara driva ett visst antal detaljplaner parallellt utifrån tillgängliga resurser vilket in-
nebär att om en detaljplan prioriteras upp kan en annan behöva prioriteras ned. 
Det åligger därmed kommunstyrelsen att vid nästa planprioritering ta ställning till 
hur ett planarbete i Köpingsvik ska prioriteras.   

Angående kontorslokaler i Köpings skola betalar idag utbildningsförvaltningen in-
ternhyra för samtliga kvm som finns på Köping skola. Det finns idag inget utlåtande 
från utbildningsförvaltningen att minska antalet kvadratmeter. Vidare finns det även 
en allmän syn och rekommendation att enbart personal inom utbildning vistas i 
skolmiljöer.  
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Kommunledningsförvaltningen ser löpande över behovet av lokaler för att uppnå 
ett effektivt nyttjande av befintliga lokaler. I detta ingår även att lokalisera verksam-
het dit det är som mest lämpligt. 

I och med denna bedömning som kommunstyrelsen gjorde i samband med sitt be-
slut 2021-09-28 § 129, tillsammans med beslutet i sig anses motionens syfte vara 
uppfyllt i och med beslutet. 

Konsekvensanalys 
En detaljplan som omfattar ett större område kring Soldalen kräver ett planuppdrag 
från kommunstyrelsens arbetsutskott i vilket planuppdraget för Solberga 5:3 samt 
eventuellt Svenska kyrkans mark lyfts in. Hur ett sådant planuppdrag ska prioriteras 
är kommunstyrelsens beslut att fatta i och med nästa planprioritering.   

Kommunledningsförvaltningen ska genomföra en teknisk besiktning av Soldalen när 
omständigheterna beaktat pandemin så tillåter.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed anses motio-
nen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut. 

______________
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§ 126 Dnr 2020/202 109 KS 
 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att 
bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166.  

att  fullmäktige inom ett halvår får en redovisning från socialnämnden och kom-
munstyrelsens gällande inrättandet av äldrekonsulent, och därmed också 
genomförandet av tidigare fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 64 beslutade att återföra motionen till kommunfull-
mäktige då det finns ett tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-
19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS. 

Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 115 föreslår kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, fullmäktigebe-
slut 2019-08-19 § 166; och att vidare att fullmäktige beslutar att inom ett halvår ska 
få en redovisning från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet 
av äldrekonsulent, och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebeslut 
2019-08-19 § 166. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 115  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156. 
Socialnämnden 2021-06-23 § 64. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motionen. 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 175. 
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Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 166, i samband med behandlingen av 
slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”, att uppdra till Kom-
munstyrelsen att tillsätta ”en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa upp-
gifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor 
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa 
meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap genom samordning med för-
eningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksam-
het.”   

Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en tjänst 
som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i enlighet 
med motionens intention. 

För att driva frågan framåt har socialnämnden föreslagit att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens in-
nehåll och roll i den kommunala organisationen. 

Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänstens arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed anses motio-
nen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedri-

va kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott 
och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har inkommit med en motion i syfte att kommunen ska söka erfor-
derligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte 
att kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. Motionen 
behandlades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 7. Kommunfullmäktige besluta-
de att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 128 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige att avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för 
att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra 
brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 128. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 § 85. 

Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09. 

Bedömning 
Tillstånd till kameraövervakning ska sökas i enlighet med kamerabevakningslagen 
(2018:1200). Enligt kamerabevakningslagen ska även EU:s dataskyddsförordning 
och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning samt föreskrifter till denna lag beaktas vid ansökan om kameraövervak-
ning. Dataskyddsförordningen avser att skydda den personliga integriteten. Skyd-
det för den personliga integriteten beträffande ansiktsigenkänning är mycket högt. 
För barn är skyddet ännu högre än för vuxna. 

För att kunna göra en ansökan krävs omfattande teknisk information om den ut-
rustning som ska användas, inklusive hur den sparade filmen lagras, vilket ger en 
uppskattad kostnad av minst 100 000 kronor. För en kommun som ska göra en ny 
personuppgiftsbehandling som omfattar känsliga personuppgifter, dit film där ansik-
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ten kan identifieras räknas, krävs först en utredning som styrker att värdet av be-
handlingen väger tyngre än den personliga integriteten. Att göra en sådan utred-
ning kostar inklusive konsultkostnader minst 150 000 kronor. Utredningen ska god-
kännas av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsinspektionen). Det 
medför att redan att göra en ansökan kostar mera än de objekt som hittills varit 
drabbade av skadegörelse på torget. 

Att få tillstånd till kameraövervakning av torget, en plats där många människor in-
klusive barn vistas, är knappast möjligt. Två bränder som orsakat skador för 20 
000-30 000 kronor ska ställas mot att kommuner fått vite upp till 500 000 kronor för 
kränkning av personlig integritet med ansiktsigenkänning av minderårig. Det skulle 
möjligen gå att få tillstånd till övervakning av utsatta objekt om kameran endast 
fångade objektet under den kortare tid som objektet finns på torget. Inte heller det 
är sannolikt givet värdet av skadegörelsen samt att det hittills bara inträffat två 
gånger.  

Konsekvensanalys 
Även om det mot förmodan skulle gå att få tillstånd för begränsad kameraövervak-
ning av enskilda objekt på torget under vissa tider skulle kostnaderna inte motsvara 
nyttan givet de krav som ställs. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed avslås motio-
nen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedriva kameraövervak-
ning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott och förebygga brottslig-
het på torget i Borgholm 

______________
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§ 128 Dnr 2021/102 024 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Symbolisk minskning av kommun-
chefens lön 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  inte anmäla motionen.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-04-19: 

att kommunfullmäktige beslutar om en symbolisk minskning av kommunchefens 
lön för täckande av alla kostnader för lämplig videoinspelad kameraövervakning av 
torget. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anmäla motionen då ordvalet i dess motivering 
anses kränkande. 

Motionären är välkommen att lämna in motionen igen, men då med en reviderad 
motivering. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar att kommunfullmäktige inte anmäler motionen. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar att inte anmäla motionen om att göra en symbolisk minskning av 
kommunchefens lön för täckande av alla kostnader för lämplig videoinspelad kame-
raövervakning av torget. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63 föreslår att kommunfullmäktige besluta förklarar 
motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 114 föreslår kommunfullmäktige att anse motio-
nen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 114. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155. 
Socialnämnden 2021-06-23  § 63. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motionen. 
Kommunfullmäktige, 2020-10-19 § 164. 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Socialförvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag. 

Inom socialförvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med 
Everon och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna 
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inom vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt 
slitage av utrustningen.  

Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov. 

______________
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§ 130 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) – om tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till 

angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommis-
sion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 92 föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen 
tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till angiven bedömning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 

Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coro-
nakommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  

Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen be-
folkning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under 
pandemin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd 
för enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis 
anses ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara 
ganska litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. 
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Om man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras 
nationellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten 
av landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besöks-
kommuner.  

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är 
folkbokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt försla-
get görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mör-
bylånga. 

______________
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§ 131 Dnr 2021/14 109 KS 
 
Redovisning av inkomna E-förslag och motioner som är under bered-
ning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lägga redovisningen av inkomna E-förslag och motioner som är under bered-

ning till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa 

1. De motioner som inte har beretts färdigt. 
2. Beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av in-

komna E-förslag vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och okto-
ber. 

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redo-
visning. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna e-förslag medborgarförslag och motioner som är under 
beredning till oktober 2021, 2021-10-07. 

Dagens sammanträde 
Ordförande kommenterar felaktighet i redovisningen, att motionen med diarie KS 
2018/49-109 är avgjord. 
______________
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§ 132 Dnr 2021/72 104 KS 
 
Andra utbetalningen av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  inte utbetala andra delen av Ölandspartiets partistöd för 2021 då Ölandspar-

tiet inte styrkt sin status som juridisk person. 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen 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. 

Ölandspartiet har lämnat en redovisning av hur partistödet använts i enlighet med 
riktlinjerna och kommunallagens 4 kapitel 31 §. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 84 beslutade bland annat att lämna åt 
Ölandspartiet att inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med handlingar 
som styrker att partiet är en juridisk person. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 84. 
E-post - Bild på intyg från Ölandsbank angående att stadgar och protokoll lämnats 
av Ölandspartiet. 
E-post med skrivelse/protokoll där det framgår att Nya Ölandspartiet byter namn till 
Ölandspartiet. 
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Ölandspartiet, Krist-
demokrater Öland, Framtid Öland och Socialdemokraterna Norra Öland, 2021-05-
12. 
Korrespondens med Per Lublin (ÖP), 2021-05-12. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 133 Dnr 2021/159 253 KS 
 
Försäljning av fastigheten Stugan 80 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande arrendator till fastigheten Stugan 80 har under längre tid önskat köpa 
marken som de arrenderar av Borgholms kommun. Tillväxtenheten har föreslagit 
en köpeskilling om 611 000 kronor som arrendatorn har godtagit. 

Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 131 föreslår kommunfullmäktige att sälja arrende-
tomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 131. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 189. 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-10. 

Marknadsvärdering daterat 2019-12-06. 

Kartillustration över Stugan 80. 

Bedömning 
Borgholms kommun lät i december 2019 utföra en marknadsvärdering hos Värde-
ringsbyrån utav arrendetomterna på Sjöstugeudden. Efter värderingen genomför-
des flera dialoger med representanter från Sjöstugeudden. Resultatet blev att 
kommunen och Sjöstugeudden kom överens om att köpeskillingen skulle beräknas 
till följande: 

En grundavgift om 650 000 kronor som baseras på en tomtyta om 350 kvadratme-
ter. För ytor som överstiger 350 kvadratmeter betalar köparen en extra avgift om 
1000 kronor per kvadratmeter och för ytor som understiger 350 kvadratmeter ska 
köpeskillingen minskas med 1000 kronor per kvadratmeter. Blir tomten 450 
kvadratmeter blir köpeskillingen 750 000 kronor. Blir tomten 250 kvadratmeter blir 
således köpeskillingen 550 000 kronor. 

Lägesmässigt bedömder tillväxtenheten Sjöstugan 80 vara jämförbar med de övri-
ga arrendetomterna som står inför försäljning på Sjöstugeudden. 

I detta fall handlar arrendet om en tomtstorlek om 311 kvadratmeter. Således pris-
bilden på 611 000 kronor. 
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Konsekvensanalys 
Stugan 80 är den sista arrendetomten som är kvar i området. Kommunens ambition 
är att avsluta arrenderätt i området. Intäkten från försäljningen nyttjas till att förvärva 
ny strategiskt viktig mark för kommunen. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed beslutar full-
mäktige att sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor. 

Beslut skickas till 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 134 Dnr 2021/151 253 KS 
 
Fastighetsförsäljning del av Knäppinge 7:1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas enligt kartbilaga. 

Ärendebeskrivning 
2020-11-16 ansökte tillväxenheten, mark och exploatering om att utreda förhands-
besked för byggnation på kommunala fastigheten Knäppinge 7:1 i Alböke by.   

Efter positivt förhandbesked 2021-01-28 för byggnation på Knäpppinge 7:1 lades 
del av fastigheten ut för försäljning via fastighetsbyrån i Borgholm med utgångspris 
195 000 kronor, budgivning slutade på 420 000 kronor.  

Ytterliggare en del (del 2) av Knäppinge 7:1 kan säljas. Denna yta är för liten för att 
styckas som egen fastighet därför ser tillväxenheten igen anledning kommunen att 
behålla denna yta.  

Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 132 föreslår kommunfullmäktige att kvarstående 
del av Knäppinge 7:1 ska säljas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 § 132. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 182. 

Tjänsteskrivelsen, 2021-09-07. 

Kartbilaga över del 2 av Knäppinge 7:1, 2021-09-03. 

Bedömning 
Fastigheten Knäppinge 7:1 lämpar sig väldigt väl för bostadsbebyggelse och det 
finns ingen anledning till att kommunen skulle behålla marken ur strategiskt syn-
punkt. Kvarstående del av Knappinge 7:1 har inget värde för kommunen. 

Konsekvensanalys 
Försäljningen innebär en intäkt för tillväxtenheten - mark och exploatering för att vi-
dare kunna utveckla kommunens markinnehav.  

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed beslutar full-
mäktige att sälja kvarstående del av Knäppinge 7:1 enligt kartbilaga. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 135 Dnr 2021/140 432 KS 
 
Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens 

flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för 
vattentjänster (dricksvatten och spillvatten).  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i VA-di-
striktet Högsrum. 

Det som föreslås är att skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt 
verksamhetsområde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera fas-
tigheterna enligt bifogad fastighetslista. 

I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av försla-
get, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-beteckningar, 
vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås 
omfattas av. 

Av beslutet i miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165 framgår att kommun-
fullmäktige föreslås besluta att området från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verk-
samhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 119 föreslår kommunfullmäktige att området från 
Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens flisor och upp till 
Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvat-
ten och spillvatten). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 119. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165. 

Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden om nytt verksamhetsområde för 
vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 

Underlag till nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 
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Bedömning 
Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums natur-
reservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 obebyggda). 

Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. I vissa delar 
av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, medan det saknas i övriga de-
lar av planerade utbyggnadsområdet. Kommunalt avlopp saknas. 

Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetsproblem. Om-
rådet har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. Området har 
närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vattenskyddsområdet i Rälla. I 
Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora ytvattenproblem som följd. På 
vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan av alvarskaraktär. Risken för negativ 
påverkan, från enskilda avloppslösningar som följd, bedöms som stor. 

Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda avloppens 
status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl kommer området att 
anslutas till kommunalt VA. 

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som 
ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Tillväxtenheten föreslår därför en 
utökning av verksamhetsområde inom VA-distriktet Högsrum. 

Konsekvensanalys 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster. 

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
samhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.” 

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 

I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovis (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed beslutar full-
mäktige att området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Linders-
borg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde 
för vattentjänster. 

Beslut skickas till 
Borgholms Energi för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 136 Dnr 2021/137 006 KS 
 
Sammanträdesdatum och tider 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna följande sammanträdesdatum för 2022: 

17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 sep-
tember klockan 18:00 och 17 oktober, och  

preliminärt 21 november, 12 december och 19 december.  

Ärendebeskrivning 
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07. 

Bedömning 
Månad Kommunfullmäktige 
Januari 2022-01-17 
  
Februari 2022-02-14 
  
Mars 2022-03-21 
  
April 2022-04-25 
  
Maj 2022-05-23 
  
Juni 2022-06-20 
  
Juli - 
  
Augusti 2022-08-15 
  
September 2022-09-19 
  
Oktober 2022-10-17 
  
November Preliminärt 
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 2022-11-21 
December Preliminärt 
 2022-12-12 
 2022-12-19 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande lyfter följande förslag för beslut: att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna följande sammanträdesdatum för 2022: 17 januari, 14 februari, 21 mars, 
25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 september klockan 18:00 och 17 oktober, 
och preliminärt 21 november, 12 december och 19 december. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunikatörerna 
______________
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§ 137 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Valdistriktindelning Borgholms kommun allmänna val 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  föreslå Länsstyrelsen i Kalmar län besluta behålla nuvarande valdistriktsin-

delning, bestående av nio valdistrikt. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, i egenskap av regional valmyndighet har lämnat hemställan till 
kommunfullmäktige att genomföra en översyn av valdistriktsindelningen i kommu-
nen inför kommande allmänna val.  

Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns 
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberätti-
gade. 

Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerli-
ga skäl. 

Till underlag har kommunen följande tabell visande antalet röstberättigade i varje 
gällande valdistrikt. 

Valkrets 
Riks 

Kommun Nummer Gällande valdistrikt Antal röstberättigade 
2021-03-01 

08 Borgholm 08850101 Borgholms 1 1437 
08 Borgholm 08850102 Borgholms 2 1391 
08 Borgholm 08850203 Alböke-Föra-Bredsättra-Egby 949 
08 Borgholm 08850707 Köping 1125 
08 Borgholm 08850808 Räpplinge-Högsrum 1128 
08 Borgholm 08851010 Gärdslösa-Långlöt-Runsten 1044 
08 Borgholm 08851313 Böda 627 
08 Borgholm 08851415 Högby 881 
08 Borgholm 08851516 Källa-Persnäs 579 

Kommunstyrelsen 2021-10-18 § 135 föreslår kommunfullmäktige att föreslå Läns-
styrelsen i Kalmar län besluta behålla nuvarande valdistriktsindelning, bestående av 
nio valdistrikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-06. 
Kommunstyrelsen 2021-10-18 § 135. 
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Bedömning 
Kommunen har fler distrikt med färre än 1000 röstberättigade. Detta stämde även 
vid förra valet. För att få valdistrikt med fler än 1000 röstberättigade skulle flera av 
de nuvarande valdistrikten behöva slås ihop.  

Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt är nästan detsamma som inför valen 
2018. 

Förslaget att inte ändra valdistriktsfördelningen har stämts av med valnämndens 
ordförande som står bakom förslaget. 

Att slå ihop valdistrikt skulle länga avståndet mellan väljare och vallokal i en ut-
sträckning som anses vara icke önskvärd.  

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________
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§ 138 Dnr 2021/89 007 KS 
 
För kännedom: Revisionsrapport med missiv om svar angående styr-
ning och ledning Ölands kommunalförund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  direktionens svar till revisorerna redovisas till kommunfullmäktige i Borgholm, 

när det är klart och därmed lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av revisorerna i Ölands kommunalförbund har PwC genomfört en 
granskning av styrning, ledning och kontroll i Ölands kommunalförbund. 

Revisorerna i Ölands kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 2021-
09-20 att överlämna upprättad revisionsrapport till direktionen i Ölands Kommunal-
förbund och för kännedom till kommunfullmäktige i Borgholms kommun och Mörby-
långa kommun. 

Revisorerna i Ölands kommunalförbund önskar få svar från direktionen, senast den 
2021-11-30, där direktionen redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av rapporten. 

Beslutsunderlag 
Missiv - Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll, 2021-09-28. 
Revisionsrapport styrning och ledning Ölands kommunalförbund (ÖKF), 2021-09-28. 

Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att direktionens svar till revisorerna 
redovisas till kommunfullmäktige i Borgholm, när det är klart och därmed lägga rap-
porten till handlingarna. 

Beslut skickas till 
Ölands kommunalförbunds direktion 
______________
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Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2021 klockan 18:33:01.

Ledamöter Parti Kret
s

Tjänstgörande ersättare Närv. Frånv
.Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X

Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -         Gia Thörnqvist                          X
Lennart  Bohlin                         (FÖL

)     
-                                                 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)       -         Rolf Persson                            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)       -         Peder Svensson                          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)       -         Björn Andreen                           X
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X

SUMMA: 31 4
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