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§ 139 
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen.  

______________
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§ 140  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen 

______________
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§ 141  
 
Allmänhetens frågestund 

Dagens sammanträde 
Ordförande konstaterar att ingen från allmänheten är på plats. 

______________
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§ 142  
 
Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Revisionens ordförande Jan Hellroth (FÖL) väljer att inte nyttja tiden. 

______________

7



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-15 143   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 143 Dnr 2021/172 007 KS 
 
Gemensamt revisionskontor med Region Kalmar län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bifalla revisorernas förslag om att genom kommunrevisorerna ingå 

förhandlingar med Region Kalmar län om ett gemensamt revisions-
kontor administrerat av Region Kalmar län. 

Ärendebeskrivning 
Presidet har mottagit en hemställan från kommunens revisorer om att bifalla ett 
förslag om att ingå i förhandlingar med Region Kalmar län om ett gemensamt re-
visionskontor administrerat av ”Regionen”. 

Kommunrevisionerna har tidigare upphandlat administrativa revisionstjänster, 
granskning av delårs- och årsredovisning samt enskilda fördjupade granskningar. 
Kommunrevisorerna har slutat köpa de administrativa revisionstjänsterna på 
grund av kraftiga kostnadsökningar och utför dessa själva i dagsläget. 

Revisionskontoret är tänkt att utföra de administrativa revisionstjänster som 
kommunsrevisionen kan behövas. Utöver detta har revisorerna förhoppningen att 
kontoret skulle kunna upphandla granskningar inom ramavtal. 

Revisorerna vill vidare undersöka möjligheten att skapa ett gemensamt revi-
sionskontor med Region Kalmar län. Revisorerna gör bedömningen att Region 
Kalmar län behöver ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige för att 
båda parter ska kunna gå vidare med att undersöka möjligheterna för ett gemen-
samt revisionskontor. 

Beslutsunderlag 
Hemställan revisorerna, 2021-10-06. 

Förslag presidiet, 2021-10-07. 

Dagens sammanträde 
Revisionens ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för hemställan.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Region Kalmar län 
______________
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§ 144 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Granskning av kommunens internkontroll 

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 mars 2022.  

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en granskning av 
Borgholms kommuns internkontroll. 

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-10-20 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 kommunens internkontroll, 2021-10-20. 

Granskning av kommunens internkontroll, 2021-10-11. 

Dagens sammanträde 
Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige granskningen till alla nämn-
der för kännedom och till kommunstyrelsen för redogörelse för åtgärder som plane-
ras med anledning av granskningen och att detta föredras i kommunfullmäktige 
mars 2022. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden för kännedom 
Utbildningsnämnden för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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§ 145 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Manar Tlas (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna Manar Tlas (S) avsägelse. 

att  välja Marie Johansson (S) till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperio-
den 2019-2022. 

Ärendebeskrivning 
Manar Tlas (S), ersättare i kommunstyrelsen, har lämnat in en skriftlig avsägelse 
av sina politiska uppdrag i kommunen, inkommen 2021-10-19. 

En av posterna som ersättare i kommunstyrelsen kan därmed lämnas vakant. 
Kommunfullmäktige har då att välja ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Manar Tlas (S), 2021-10-19. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) nominerar Marie Johansson (S) att väljas till ersättare i kommun-
styrelsen.  
 
Ordförande konstaterar att det bara finns en nominering och finner därmed att 
kommunfullmäktige väljer Marie Johansson (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
______________

10



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-15 146   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 146 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Ulrika Lindh (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna Ulrika Lindhs (C) avsägelse. 

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

att  välja Eva Wahlgren (C) till ordinarie ledamot i socialnämnden för mandatpe-
rioden 2019-2022. 

att  välja Eva Wahlgren (C) till första vice ordförande i socialnämnden för man-
datperioden 2019-2022. 

att välja Eva Wahlgren (C) till ersättare i gemensam nämnd för hjälpmedels-
verksamhet mellan kommunerna i Kalmar län för mandatperioden 2019-
2022. 

att välja Eva Wahlgren (C) till ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar län för 
mandatperioden 2019-2022. 

att välja Eva Wahlgren (C) till ersättare i direktionen i Ölands kommunalförbund 
för mandatperioden 2018-2022. 

att välja Tomas Zander (C) till ombud för kommunens B-aktier i Borgholm Ener-
gi Elnät AB för mandatperioden 2019-2022. 

att välja Eva Wahlgren (C) till ersättare för kommunens ombud för kommunens 
B-aktier i Borgholm Energi Elnät AB för mandatperioden 2019-2022. 

att  välja Tomas Zander (C) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen för mandat-
perioden 2018-2022. 

att  välja Daniel Nilsson (C) till ersättare för Tomas Zander (C) i kommunstyrel-
sen för mandatperioden 2018-2022.  

Ärendebeskrivning 
Ulrika Lindh (C), ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 1:e vice ord-
förande i socialnämnden, socialnämndens arbetsutskott, socialnämndens indi-
vidutskott, ombud för Borgholms Energi Elnät AB, ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, hjälpmedelsnämnden, Samordningsförbundet i Kalmar Län och 
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Ölands kommunalförbund, har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska 
uppdrag i kommunen, inkommen till kommunen 2021-10-20.  

Dessa poster kan nu lämnas vakanta och kommunfullmäktige har då att välja nya 
ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Ulrika Lindh (C), 2021-10-20. 

Dagens sammanträde 
Staffan Larsson (C) nominerar följande personer till posterna som lämnats vakanta 
efter Ulrika Lindhs (C) avsägelse: 

 Eva Wahlgren (C) till ordinarie ledamot i socialnämnden för mandatperioden 
2019-2022. 

 Eva Wahlgren (C) till första vice ordförande i socialnämnden för mandatperi-
oden 2019-2022. 

 Eva Wahlgren (C) till ersättare i gemensam nämnd för hjälpmedels-verk-
samhet mellan kommunerna i Kalmar län för mandatperioden 2019-2022. 

 Eva Wahlgren (C) till ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar län för man-
datperioden 2019-2022. 

 Eva Wahlgren (C) till ersättare i direktionen i Ölands kommunalförbund för 
mandatperioden 2018-2022. 

 Tomas Zander (C) till ombud för kommunens B-aktier i Borgholm Energi El-
nät AB för mandatperioden 2019-2022. 

 Eva Wahlgren (C) till ersättare för kommunens ombud för kommunens B-ak-
tier i Borgholm Energi Elnät AB för mandatperioden 2019-2022. 

 Tomas Zander (C) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen för mandat-peri-
oden 2018-2022. 

 Daniel Nilsson (C) till ersättare för Tomas Zander (C) i kommunstyrel-sen för 
mandatperioden 2018-2022. 

Inga fler nomineringar för dessa poster läggs fram. Ordförande finner att kommun-
fullmäktige för mandatperioden 2019-2022 väljer: Eva Wahlgren (C) till ordinarie le-
damot i socialnämnden; Eva Wahlgren (C) till första vice ordförande i socialnämn-
den; Eva Wahlgren (C) till ersättare i gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 
mellan kommunerna i Kalmar län; Eva Wahlgren (C) till ersättare i Samordningsför-
bundet i Kalmar län; Tomas Zander (C) till ombud för kommunens B-aktier i Borg-
holm Energi Elnät AB; och Eva Wahlgren (C) till ersättare för kommunens ombud för 
kommunens B-aktier i Borgholm Energi Elnät AB. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022 väljer: To-
mas Zander (C) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen; Daniel Nilsson (C) till er-
sättare för Tomas Zander (C) i kommunstyrelsen; och Eva Wahlgren (C) till ersätta-
re i direktionen i Ölands kommunalförbund. 
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Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Ölands kommunalförbund. 
Borgholm Energi Elnät AB 
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________
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§ 147 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordfö-
rande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad.  

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

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

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar. 

Interpellation. 

Kommunfullmäktige 2021-05-17 § 49. 

Dagens sammanträde 
Krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) läser 
upp interpellationen och lämnar följande svar på interpellationen:  

De tyfoner (”hesa fredrik”) som vi har fått till Borgholm och Köpingsvik är en del av 
VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och används i fredstid för att varna för fa-
ror. Det kan vara till exempel lokala utsläpp av farliga ämnen i luften som det kan bli 
till exempel vid en brand. Syftet är att man ska gå inomhus och lyssna på Radio P4. 
Det skulle rent teoretiskt kunna vara något helt annat, tex ta sig till en uppsamlings-
plats för vidare transport ”nånstans” om det rör sig om ett större utsläpp. 

På norra Öland (från Löttorp och norrut) kommer vi inom kort att få kanske så myc-
ket som ett 20-tal nya tyfoner vars primära syfte är att varna för strålning om något 
skulle hända OKG. En sådan varning betyder gå inomhus och stäng fönster och 
ventiler så gott det går och stanna där tills någon meddelar något annat. Även då 
kommer information på Radio P4.  

Vad det gäller skyddsrum så hittar man en aktuell skyddsrumskarta på MSB:s hem-
sida. Och enligt denna karta finns det sju skyddsrum i centrala Borgholm och ett i 
Köpingsvik. Skyddsrum är ett statligt ansvar och MSB beslutar om behov av skydds-
rum och var de ska vara belägna i dagsläget. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att anse interpellationen 
besvarad. 
______________
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§ 148 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB angående matav-
fallspåsar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har ställt följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi 
AB Staffan Larsson (C): 

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

Hål i huvudet kan man ju tycka. 

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

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

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

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

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

6. Vad bör konsekvensen av detta ansvar bli? 

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar. 

Kommunfullmäktige 2021-05-17 § 48. 

 Interpellationen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden i Borgholm Energi AB Staffan Larsson (C) lämnar följande svar på in-
terpellationen:  
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Frågeställaren uttrycker ett antal frågor rörande utdelning av gröna påsar för matav-
fall i Borgholms kommun. Frågor som i det här fallet inte ska riktas till Borgholm 
Energi utan till fastighetsägaren där frågeställaren bor.  
 
Borgholm Energi delar, via sin entreprenör PreZero, ut gröna påsar till hushållen i 
kommunen. För villor och hushåll levereras påsarna vid sophämtning. Det finns ock-
så möjlighet att själv hämta sina påsar tex i stadshuset och Borgholm Energis kon-
tor.  
 
När det gäller hushåll i flerbostadshus, är det fastighetsägaren som ofta via sin fas-
tighetsskötare ansvarar för att det finns gröna påsar att hämta på ett lämpligt ställe 
inom fastigheten. PreZero levererar kostnadsfritt gröna påsar till de verksamheter 
och flerbostadshus som beställer sådana via ett formulär på Borgholm Energis 
hemsida. I samband med att en fastighet byter ägare fångas denna rutin inte alltid 
upp av den nya ägaren.  
 
I det fall som interpellationen avser, har Borgholm Energi har varit i kontakt med den 
aktuella fastighetsskötaren för att uppmärksamma denne på det inträffade, och för 
att informera om gällande rutin för beställning av gröna påsar till flerbostadshus i 
Borgholms kommun. Fastighetsskötaren har bekräftat att denna rutin kommer att 
användas i framtiden. 
 
Staffan Larsson (C) framhåller i svaret att fastighetsägaren i fråga hade hämtat 
matavfallspåsarna i Kalmar, vilket var anledningen till att Borgholms kommun ej stod 
med på dem, samt att Borgholm Energi delar ut egna matavfallspåsar i kommunen 
där det står Borgholm Energi på. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att anse interpellationen 
besvarad. 
______________
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§ 149 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sam-
mankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 1 med flera 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fri-
tidsutskotts sammankallande ledamot Sara Kånåhols (V):  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar. 

Interpellation. 

Kommunfullmäktige 2021-05-17 § 50. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot Sara Kånå-
hols (V) läser upp interpellationen och lämnar följande svar på interpellationen:  

Kommunens uppdrag är att stötta en bred kultur i hela kommunen. 

Vi vill med hjälp av bidrag stötta många olika initiativ, arrangemang och verksamhe-
ter med både spets och bredd. Ju fler föreningar och kulturutövare vi kan lyfta desto 
bättre. Att all denna kultur dessutom finns på så många olika platser på Öland är yt-
terligare en fördel, både för att nå många och olika människor.  

I nuläget stöttar vi ett stort antal bygdegårdar och andra lokaler som samlingsloka-
ler. Utöver det får bland annat får Ölands kulturminnesförening, Ölands hembygds-
förbund, Gärdslösa prästgård och bion i Löttorp verksamhetsbidrag. Alla de driver 
en plats för kulturarrangemang. 
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Vi har en en kulturskola med framåtanda i fina och verksamhetsanpassade lokaler 
där det även finns en förhoppning om offentliga arrangemang framöver. 

Borgholms bio har varit en välfungerande kulturarena länge och jag har stort förtro-
ende till att den kan fortsätta utvecklas av privata ägare. 

Vi anser att det inte är aktuellt för kommunen att förvärva fastigheten samt att vi vill 
fortsätta stötta en bred kultur i hela kommunen. 

Sara Kånåhols (V) framhåller att svaret inte i sin helhet är aktuellt då fastigheten inte 
längre är till salu. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att anse interpellationen 
besvarad. 
______________ 
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§ 150  
 
Allmänpolitisk debatt 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska två gånger om året hålla allmänpolitisk debatt. På dagens 
sammanträde har inget särskilt ämne för debatt valts.  

Varje parti ges ett anförande med totalt fem (5) minuter talartid. Repliker får som 
längs vara två (2) minuter. 

______________
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§ 151 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Delårsbokslut 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna delårsbokslutet.    

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2021 varav framgår att:  

 Resultatet för kommunen är +69,0 miljoner kronor. (Årsprognos +66,3 mil-
joner kronor)  

 Driftredovisningen visar budgetavvikslen +61,7 miljoner kronor. (Årspro-
gnos +53,5 miljoner kronor) 

 Investeringar 36,9 miljoner kronor. (Årsprognos 76,7 miljoner kronor)  
 Likvida medel 74,5 miljoner kronor. (Årsprognos 54,0 miljoner kronor)  

Kommunens revisorer lämnar följande i sitt revisionsutlåtande: 

 att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. 

 att balanskravet enligt prognosen kommer att uppfyllas för år 2021. 
 att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige fastställt i budget 2021. Enligt prognosen uppfylls två av tre 
mål för perioden 2019-2022. 

 utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostisera-
de utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 
2021. Enlig prognosen är tre kommunfullmäktigemål mestadels uppfyllda 
medan ett är delvis uppfyllt. Vi noterar att kommunfullmäktigemålen är av 
långsiktig karaktär och bedöms inte uppnås förrän efter år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 138. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 215. 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05. 

Revisionsrapport delår 2021 Borgholms kommun. 

Revisionsutlåtande, 2021-11-03. 

Delårsbokslut 2021, Kommunfullmäktige.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Kommunstyrelse.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Socialnämnd.  
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Bilaga delårsbokslut 2021, Utbildningsnämnd.  

Bilaga delårsbokslut 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd. 

Dagens sammanträde 
Revisionens ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för revisionens granskning och 
revisionsutlåtande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 152 Dnr 2021/171 049 KS 
 
Utdelning för 2021 från Borgholm Energi Elnät AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  utdelning från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till Borgholms kommun 

ska utgå med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.  

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet förväntas Borgholms Energi Elnät AB inklusive dotterbolaget 
Borgholms Energi AB, nedan kallat bolaget, varje år lämna utdelning till ägarna. 
Kommunfullmäktige föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut så 
att detta kan arbetas in i bolagens budget för kommande verksamhetsår. För 2021, 
liksom för återstoden av planperioden (2022 till 2024), har kommunen aviserat en 
årlig utdelning med 2 miljoner kronor. Bolagsstyrelsen ska enligt ägardirektivet fö-
reslå utdelning som beslutas av bolagsstämman. 

Kommunstyrelsens 2021-10-12 § 211 föreslår kommunfullmäktige att utdelning 
från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till Borgholms kommun ska utgå med to-
talt 8 miljoner kronor efter skatt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 145. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 211. 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-11. 

Bedömning 
Bolaget har i och med en lyckad fastighetsförsäljning av Resedan 9 gjort en rea-
vinst och bör med denna i beaktande kunna ge ägaren en extra utdelning samtidigt 
som bolaget får plats för nya investeringar inom sina verksamhetsområden. Detta 
ligger i samklang med kommunens beslut om utdelning i samband med bolagets 
avyttring av vindkraftverk.  

Med hänsyn till bolagens årsprognoser för 2021 och gjord fastighetsförsäljning un-
der året föreslås utdelningen för året uppgår till 8 miljoner kronor. Därför föreslås 
att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för beslut om extra utdelning enligt 
ovan.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Marcel van Luijn (M) och Erik Ar-
vidsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Ilko Corkovics (S) och 
Tomas Zanders (C) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut; och Carl 
Malgeruds (M) med fleras yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla Ilko Corkovic (S) och Tomas Zander (C) bifallsyrkande. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Ilko Corkovics (S) och 
Tomas Zanders (C) yrkande röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds (M) med 
fleras yrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 17 ja-röster och 14 nej-röster (BILAGA 2).  Därmed beslu-
tar kommunfullmäktige att utdelning från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till 
Borgholms kommun ska utgå med totalt 8 miljoner kronor efter skatt. 

Reservation 
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Jörgen Jannerstrand (M), Charlotte Hå-
kansson van Luijn (M), Lenamarie Wikström (M), Anders Nyholm (M), Annette Hem-
lin (FÖL), Torbjörn Johansson (FÖL), Mats Olsson (FÖL), Tomas Lind (FÖL), Erik 
Arvidsson (SD), Liselott Hovdegård (SD), Kjell-Ivar Karlsson (SD) och Marwin Jo-
hansson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Reservation kommunfullmäktige 2021-11-15 
Ärende 14 – Utdelning för 2021 från Borgholm Energi Elnät AB 
 
Framtid Öland reserverar sig mot beslutet att anta detta förslag att begära utdelning med 8 Mkr från 
Borgholm Energi Elnät AB (BEAB). Dessa 8 Mkr kommer att stärka likviditeten och resultatet i 
kommunen som redan ser ut att gå mot ett bra resultat med en god likviditet som följd. Samtidigt 
försämras likviditeten i BEAB med 10 Mkr (2 Mkr i skatt). Likviditet som skulle användas i BEAB i 
stället. Dessutom saknar BEAB fritt eget kapital så detta måste skattas fram i 2021 års bokslut. 
 
Framtid Öland förstår inte varför kommunkoncernen ska betala 2 Mkr för att göra denna onödiga 
transaktion!? 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson, Annette Hemlin, Tomas Lind, Mats Ohlsson 
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§ 153 Dnr 2021/170 049 KS 
 
Satsning på Slottsskolans utemiljö 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta tilläggsbudget 2021 om 500 000 kronor för att utveckla Slottsskolans 

utemiljö. 

Ärendebeskrivning 
Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av 
skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommun-
styrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är underteck-
nad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor. 
Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har med-
delat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i bud-
getprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos 
kommunstyrelsen. Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen 
men utan framgång. Därav föreslog utbildningsförvaltningen utbildningsnämndens 
arbetsutskott att äska medel för utveckling av utemiljön på Slottsskolan 2021-05-12 
utifrån skolans önskemål. 

Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 91 beslutade att äska 495 000 kronor av kom-
munfullmäktige i investeringsbudget under 2022 för att utveckla Slottsskolans ute-
miljö. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 208 föreslår kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2021 om 500 000 kronor för att ut-
veckla Slottsskolans utemiljö. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 139. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 208. 

Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 91. 

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2021-10-05. 

Skrivelse till kommunstyrelsen, Borgholms kommun 2019-02-07. 

Bedömning 
Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och ele-
vernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte an-
vänds medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Vollyboll-
planen används dessutom som toalett av områdets katter. Multiarenan är formad 
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så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. Underlaget är av 
asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar och är inte lämpligt för fot-
boll, vilket är vad eleverna önskar kunna spela. I övrigt finns det två basketkorgar 
som används av vissa elever. 

Slottsskolan har internt reviderat och samverkat skolans önskemål om utveckling 
av utemiljön. Utifrån vad som har framkommit har representanter från utbildnings-
förvaltningen och fastighetsavdelningen 2021-09-07 på plats gått igenom vad som 
önskas göras med en av kommunens leverantörer som sedan inkom med uppskat-
tade budgetpriser för de olika önskemålen. Nedan presenteras skolans önskemål 
med uppskattade kostnader där priserna är exklusive moms. 

Bollplan mellan bussområdet och hemkunskapsbyggnaden som i dag är en gräsy-
ta. Kostaden omfattar två fotbollsmål samt bollnät mot vägen räknat på 35 meter 
långt och 4 meter högt med montering och återställning. 

Kostnad fotbollsplan cirka 90 000 kronor. 

Byte av underlag på multiarenan till konstgräs eller gummiasfalt inklusive lutning så 
vatten inte samlas på planen. Kostnaden omfattar borttagning av asfalt vilket krävs 
för båda alternativen och är räknat på ytan 200 kvadratmeter. Lämpligast och lägst 
kostnad är alternativet att anlägga konstgräs. 

Kostnad anläggning av konstgräs cirka 170 000 kronor. 

Två kompis-/fågelgungor där volleybollplanen i dag står. Sandytan återanvänds då 
som fallskydd. Kostnaden omfattar två gungor, montering och återställning. 

Kostnad kompis-/ fågelgungor cirka 85 000 kronor. 

Skärmtak över ytan mellan rektorsexpeditionen och aulan för att öka möjligheten 
för eleverna att använda sittplatserna utomhus. Kostnaden inhämtas av en annan 
leverantör och har inte ännu beräknats av leverantören men är uppskattad utifrån 
15 meter i längd och 3 meter i bredd. 

Preliminär kostnad för skärmtak cirka 100 000 kronor plus bygglovskostnader. Det 
kan tillkomma kostnader för borttagning av sand och planering av gräs. 

Det finns en möjlighet att tillfredsställa behovet av förbättringar tidigare än begärt 
av utbildningsnämnden. Projektet anses kunna inledas redan 2021. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Annette Hemlin (FÖL), Marwin Johansson (KD), Sara Kånåhols 
(V), Erik Arvidsson (SD), Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) 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 framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 154 Dnr 2021/148 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - om minnesmärke i Kay Wieståls park över 
öländska coronadödsoffer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avslå motionen med hänvisning till angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borg-
holm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som 
under pandemin avlidit i sviterna av COVID-19. 

Motionen beskriver också att vissa saker som bör bejakats i samband med res-
ningen av minnesmärket:  

 Samtliga dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med födelse 
och dödsår efter varje namn. 

 Det på märket bör stå ”DE FICK SÄTTA SINA LIV TILL FÖR ATT VI ANDRA 
INTE KUNDE HÅLLA AVSTÅND”. 

 Att minnesmärket i första hand bör bekostas gemensamt av de båda ölands-
kommunerna. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74 beslutade att lämna motionen till kommunsty-
relsen för beredning. 

Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 148 föreslår kommunfullmäktige att avslå motio-
nen med hänvisning till angiven bedömning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 148. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 199. 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30. 

Motionen. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74. 

Bedömning 
Förslaget är uppdelat i vissa saker som ska göras och vissa som ”bör” göras. Det 
som en bifallen motion skulle ålägga kommunstyrelsen att göra är att placera ett 
minnesmärke i Kay Wieståls park i Borgholm. Detta skulle göras när pandemin är 
över. Resterande saker som ”bör” ingå skulle bli kommunstyrelsens uppgift att tol-
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ka. Eftersom motioner till fullmäktige enligt arbetsordningen ska kunna bifallas eller 
avslås i sin helhet kan inga delar i motionen skiljas. 

I dagsläget arbetar kommunstyrelsens med att göra om Kay Wieståls park. Beslut 
om allokering av medel för plantering av träd har fattats och ett gestaltningsförslag 
har lämnats för samråd till allmänheten för resterande del av parken. Arbetet med 
parken planeras pågå under 2021 och 2022. I befintliga förslag finns inget min-
nesmärke planerat.  

Att placera ett plakat med föreslagen text kan också vara problematiskt då det inte 
ligger inom kommunenens ansvarsområde eller kompetens att avgöra orsaken till 
de avlidna individernas sjukdom, eller dödsorsak. Av denna anledning kan beslut 
om att bifalla motionen vara i strid med kommunallagen (SFS 2017:725) 2 kapitlet 
2 § som fastslår att kommunen inte får ha hand om sådana angelägenheter som 
enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand 
om. Detta eftersom det är regionen som har ansvar för de läkare som skriver 
dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dessutom innebär det inte att COVID-19 var 
dödsorsaken i de fall den som avled hade viruset SARS-CoV-2 i kroppen vid 
dödstillfället. 

Förslaget har inte beretts tillsammans med Mörbylånga kommun och frågan om 
eventuella kränkningar av de avlidnas eller deras anhörigas integritet har inte ut-
retts.  

Konsekvensanalys 
Att bifalla motionen skulle kunna innebära att kommunen strider mot kommunalla-
gens (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 §. 

Att bifalla motionen skulle kräva viss allokering av medel för inköp av material och 
tjänster. Förslaget har inte varit en del av kommunstyrelsens tidigare förslag och 
skulle kräva att arbetet med gestaltningen förlängs för att färdigställa ett nytt förslag i 
det fall motionen bifalls. Om inte kommunstyrelsens budget får ett tillägg skulle be-
slutet troligen belasta kommunstyrelsens budget för utsmyckning grönområden. 

______________
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§ 155 Dnr 2021/71 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - att rekommendera de partier som är represen-
terade i kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna 
till den vakanta ordförandeposten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avslå motionen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle 

förhindra ett parti att även i framtiden nominera personer som är valbara en-
ligt kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet 21-22 §§, oav-
sett kön.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08: 

att  rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår 
kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare 
och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-15 § 21 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 149 föreslår kommunfullmäktige att avslå motio-
nen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle förhindra ett parti 
att även i framtiden nominera personer som är valbara enligt kommunallagen 
(2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet 21-22 §§, oavsett kön. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 149. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12 § 216. 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-07. 

Motionen.  

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 21. 

Bedömning 
Motionären motiverar motionens förslag med att Borgholms kommuns olika nämn-
der och styrelsen inte har någon kvinnlig ordförande. Motionären anser att detta 
utgör en uppenbar brist ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Borgholms kommun ska enligt den jämställdhetspolicy som reviderades av kom-
munfullmäktige 2021-02-15 § 10 eftersträva en jämn könsfördelning och mångfald 
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inom såväl ledningen som inom olika delar av verksamheten. Detta innefattar dock 
inte förtroendevalda, utan syftar på kommunens anställda.  

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ reglerar vilka som är valbara till för-
troendeuppdrag inom kommunen. Dessa lyder som följande:  

3 §  Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 
1 kap. 7 och 8 §§. 

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som 
framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyl-
ler de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av 
fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 
samt vid val av revisorer. 

 

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som 
revisor inom den kommunen eller den regionen. 

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar 
som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisnings-
skyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller 
andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835). 

5 §   Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte valbar som 

1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigebe-
redning, eller 

2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 
§§. Lag (2019:835). 

Kommunallagen 2017:725) 6 kapitlet 21-22 §§ reglerar vem som får väljas till ord-
förande och vice ordförande. Dessa lyder som följande:  

21 § Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller 
två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäk-
tige bestämmer tiden för uppdragen. 

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att 
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska 
majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium. 

22 § Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när var-
ken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 

Kommunallagen öppnar inte för att kommunfullmäktige reglerar valberheten till 
nämnder, beredningar, revisionerna eller styrelsen. 
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Motionen föreslår dock inte att fullmäktige reglerar valbarheten till ordförande eller 
ledamöter i nämnd eller styrelse, utan att fullmäktiges partier rekommenderas att 
agera på ett visst sätt i samband med att det bildas vakanser i nämndernas eller sty-
relsens presidium.  

Kommunledningsförvaltningen har inte identifierat ett juridiskt hinder för fullmäktige 
att göra en sådan rekommendation. Det kan dock finnas en risk att rekommendatio-
nen anses försöka påverka partiernas och enskilda ledamöters möjlighet att föra 
den politik de vill, genom att redan nu ta ställning till framtida nomineringar. Detta 
görs till viss del redan idag i och med antagna planer och strategier, men i dessa fall 
finns det en funktion i att anta vissa omfattande hållningar, antingen för att kunna 
planera långsiktigt eller skapa mandat för beslut fattade av tjänstepersoner. I detta 
finns inte detta behov, då samma personer som ska avgöra denna motion (kom-
munfullmäktiges ledamöter) är de som har möjlighet att nominera kandidater till ord-
förandeposter inom kommunen. 

Det finns heller ingenting som garanterar att kommunens olika partier följer denna 
rekommendation, eftersom det inte finns någon garanterad insyn i de olika partier-
nas nomineringsprocesser.  

Konsekvensanalys 
Konsekvenserna av att anta motionen är inte att fullmäktiges ledamöter begränsas i 
sin rätt att nominera personer som uppfyller kraven ställda i kommunallagen. 
______________
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§ 156 Dnr 2021/145 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - att tillsätta en beredningsgrupp för arbete om  
det förändrade klimatet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har motionerat om att kommunen bör vidta åtgärder i syfte att ha 
bättre beredskap för ett förändrat klimat, och då särskilt stigande havsnivåer. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 att lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 § 74 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 200 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamen-
tarisk grupp. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 200. 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-22. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74. 

Motion (Per Lublin ÖP) om beredskap för förändrat klimat och stigande havsnivåer 
2021-07-19. 

Bedömning 
Motionären önskar en bättre beredskap för plötsliga händelser till följd av ett för-
ändrat klimat, och då främst stigande havsnivåer. I motionen föreslås också en par-
lamentariskt sammansatt grupp som arbetar med frågan. 

All nybyggnation av bostäder begränsas redan idag av Plan- och bygglagen, så att 
ingenting får byggas lägre än 2,8 meter över medelhavsnivån. Det som byggs på 
lägre nivåer kan vara till exempel servicebyggnader vid badstränder eller hamnar. 
För samhällsviktig verksamhet är kommunen redan idag noga med att förlägga ny-
byggnation ännu högre än 2,8 meter över havet.   

Med tanke på hur låglänt vår kommun är så ligger förhållandevis lite bebyggelse 
under nivån 2,8 meter över havet. Merparten av bebyggelsen i såväl Borgholm 
stad som Köpingsvik ligger högre. Dock finns områden, särskilt i kommunens norra 
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delar, där viss bebyggelse ligger under 2,8-metersnivån. I översiktsplanearbetet ut-
reds vilka åtgärder som behöver vidtas i takt med att havsnivån stiger. Det finns ett 
bra kartmaterial där alla kan ta del av vilken risk som finns för respektive fastighet.  

Det behövs en ökad förståelse hos människor i allmänhet att samhället måste ta 
höjd för högre havsnivåer. Nu vill många bygga nytt eller bygga till i strandnära lä-
gen där det med dagens regelverk inte är tillåtet på grund av just risken för stigan-
de havsnivåer.  

I pågående arbete med en ny översiktsplan för Borgholms kommun behandlas 
aspekterna av prognostiserade klimateffekter. En väsentlig del av översiktsplane-
arbetet syftar just till att framhålla långsiktiga möjligheter men även begränsningar i 
kommunens utveckling. Där sker redan den beredning av frågan som motionären 
önskar, och processen är och har varit öppen för alla intresserade att delta i. 

Konsekvensanalys 
Intentionerna i motionen finns redan med i kommunens arbete, såväl i aktuella 
bygg- och detaljplaneprojekt som i det övergripande översiktsplanearbetet. 
______________
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§ 157 Dnr 2020/186 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - att snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bifalla motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige 
beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden. 

Socialnämnden 2021-09-22 § 84 föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 151 föreslår kommunfullmäktige att avslå motio-
nen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 151. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 201. 
Socialnämnden 2021-09-22 § 84. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-09-28.  
Motionen. 
Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 163. 

Konsekvensanalys 
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 miljoner kronor 
per år. Intäkterna för densamma är 557 tusen kronor per år. I dagsläget utgör det en 
kostnadstäckning på 56 %. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD), Lars Ljung (S), Staffan Larsson (C), 
Charlotte Håkansson van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Sara Kånåhols (V), 
Marwin Johansson (KD) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: att bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla motionen.  
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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
______________
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§ 158 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Nya slutrapporteringsdatum för uppdrag Sveriges bästa äldreomsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna förslag till nya datum för när inte avslutade uppdrag givna social-

nämnden och kommunstyrelsen ska vara avklarade. 

att  kommunstyrelsen ska redovisa resultat av samtliga uppdrag senast augusti 
2022.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av uppfyllnaden av de uppdrag 
som kommunstyrelsens gav kommunstyrelsen och socialnämnden i och med kom-
munfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, kallat Sveriges bästa äldreomsorg. Detta 
lämnades till kommunstyrelsen 2021-05-25 § 63. Då beslutade kommunstyrelsen 
att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå nya datum för när dessa uppdrag ska 
vara genomförda.  

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte lyckats genomföra samtliga uppdrag 
inom den tidsram som beslutats av kommunfullmäktige. Detta är delvis för att upp-
gifterna var för omfattande, delvis för att pandemin tvingat kommunen att prioritera 
om. 

Kommunstyrelsen 2021-10-29 § 152 föreslår kommunfullmäktige att godkänna för-
slag till nya datum för när inte avslutade uppdrag givna socialnämnden och kom-
munstyrelsen ska vara avklarade och att kommunstyrelsen ska redovisa resultat av 
samtliga uppdrag senast augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 152. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 213.  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-04. 

Bedömning 
Förslag till nya datum har tagits fram av kommunens ledningsgrupp, bestående av 
bland annat samtliga förvaltningschefer. Förslaget baseras på en ny uppskattning 
av vad som är möjligt i nuvarande pandemiläge. Förslaget har också tagit hänsyn 
till redan genomförda delar av uppdragen samt förväntad arbetsbörda för berörda 
förvaltningar. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 
______________
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§ 159 Dnr 2021/167 006 KS 
 
Elektronisk signering av protokoll 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  kommunfullmäktige och dess beredningar ska ha möjlighet att signera proto-

koll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken 
tillåter detta. 

Ärendebeskrivning 
Justering av beslut har ett viktigt syfte och en viktig rättsverkan. Justering finns till 
för att säkerställa att det fattade beslutet är formulerat så som den instans som fat-
tade beslutet avsåg och att protokollet motsvarar det som inträffade på samman-
trädet. Ett beslut anses också ha upprättats först när protokollet där beslutet fram-
går är justerat. I regel kan ett beslut verkställas först när det finns ett justerat proto-
koll. 

Att kunna justera (signera) protokoll, beslut och andra handlingar digitalt och på di-
stans efterfrågas. Sedan kommunfullmäktige 2020-04-20 § 48 tillät deltagande på 
distans på kommunens instansers sammanträden har nyttan av att signera doku-
ment på distans ökat. Detta eftersom justeringar inte i samma utsträckning kunnat 
ske i samband med andra sammanträden i samma utsträckning som tidigare. 
Dessutom har resan till justeringen i vissa fall blivit den enda resan som en förtro-
endevald har behövt göra i sitt politiska uppdrag 

Möjligheten att signera beslut digitalt har uppstått i och med den elektroniska legi-
timationens utökade användning och legitimitet. Idag använder flera kommunala 
myndigheter i länet sig av digital signering av protokoll, bland annat Oskarshamns 
kommun, Region Kalmar län och Mörbylånga. 

Kommuner får justera protokoll elektroniskt. Digital justering som kräver att hand-
lingar skickas via internet kan dock vara olämpligt i de fall handlingarna är hemliga 
eller av särskild känslig art.  

Elektronisk signering och legitimering klassas vanligen som enkel, avancerad eller 
kvalificerad. Justering av protokoll och beslut brukar kräva att signeringen klassas 
som avancerad, baserat på definitionen presenterad i gällande konventioner och 
lagar.  

Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 154 föreslår kommunfullmäktige besluta att kom-
munfullmäktige och dess beredningar ska ha möjlighet att signera protokoll och 
andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 155. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05 § 203. 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29. 

Bedömning 
Borgholms kommun har i dagsläget möjlighet att implementera Netpublicators 
elektroniska signeringsfunktion. Om kommunstyrelsen skulle beslutat att börja sig-
nera sina protokoll och beslut elektroniskt skulle denna funktion kunna introduceras 
för en månadskostnad på cirka 2 000 kronor. Detta skulle köpa ett visst antal licen-
ser som vid ett senare tillfälle skulle kunna, vilka kan fördelas. Kostnaden kan 
eventuellt delas mellan flera nämnder.  

Om alla nämnder skulle implementera digital signering av protokoll skulle en stor 
del av månadskostnaden täckas av insparad reseersättning. Utöver denna bespa-
ring bör fler vinster uppstå i insparade materialkostnader för att tycka och skriva 
under protokoll. Dessutom bör beslutet leda till klimat- och miljövinster av minskat 
resande till och från justeringstillfällen. 

Det aktuella systemet tillhandahåller möjligheten att använda avancerad signering 
och anses uppfylla kraven för att kunna signera dokument. 

Elektronisk signering skulle troligen minska nämndsadministrationen något. Beslu-
tet skulle dessutom möjligöra för fler effektiviseringar eftersom det nämnda syste-
met är kompatibelt med andra verksamhetssystem som kommunen har idag. Be-
slutet kommer dessutom leda till att färre fysiska handlingar måste bevaras och 
lagras av kommunen.  

Nyttan med att kunna signera digitalt och på distans bedöms vara att justering av 
beslut kan ske snabbare, klimat-smartare och mer ekonomiskt. Dessutom skapas 
möjligheten att lättare komma runt problem med justering som kan uppstå i sam-
band med sjukdom eller andra skäl som förhindrar eller försvårar fysiska möten. 

Köp (uppstarskostnad och nödvändig utbildning) av systemfunktion för elektronisk 
signering är 39 998 kronor och ryms inom kommunstyrelsens antagna budget för 
IT-system. Denna kostnad omfattar uppstartskostnad och utbildning i användning 
av systemet. 

Konsekvensanalys 
På sikt kan systemet bli självfinansierande genom minskade rese- och materialkost-
nader. Kostnaden förväntas täckas av dagens budget för nämndssammanträden, 
ersättningar och arvoden. 

______________
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§ 160 Dnr 2019/146 106 KS 
 
Ökad samverkan med Mörbylånga kommun angående vatten- och av-
loppstjänster 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 § 176 bland annat att ge kommunchefen i 
uppdrag att löpande informera kommunfullmäktige om arbetet med samarbets- och 
samverkansområden mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att hitta samarbets- och samverkansområden 
mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. I de forum som båda kom-
muner har till sin förfogande har uppdraget vidare diskuterats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 § 154. 

Utredning av Samarbete mellan Borgholms kommuns och Mörbylånga kommuns 
vatten- och avloppstjänster. 

Hållbarhetsindex - Utvärderingsdetaljer för Mörbylånga (2020). 

Hållbarhetsindex - Utvärderingsdetaljer för Borgholm (2020). 

Förslag på Avsiktsförklaring - VA Samverkan Öland. 

______________
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§ 161 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende den kom-
munägda parken vid Triangeln 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad.  

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 
Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 118. 
Interpellationssvaret. 
Interpellationen. 

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

Tyvärr har det inte funnits något skötselprogram för området. Skötselprogrammet är 
upprättat och överlämnat till gata/park som tar ansvaret för området nu.  

Insatserna för anläggningen av lilla Triangeln har kostat 3 mkr och fördelats lika mel-
lan kommunen och BEAB. Detta har gjorts för att kunna fullfölja detaljplaner och ex-
ploateringar av flera områden runt omkring. Åtgärderna görs för att uppnå bättre vat-
tenkvalitet och minimera riskerna för översvämningsproblem vid stora flöden.  
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Fördröjande åtgärder görs med anledning av myndigheternas krav som ställs på oss 
i samband med planprocesser. Ytterligare åtgärder för vattenfördröjningar kan alltså 
krävas av oss i samband med kommande exploateringsprojekt. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att anse interpellationen 
besvarad. 
______________
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§ 162 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Cecilia Ahlström (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna Cecilia Ahlströms (S) avsägelse. 

att  hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ledamot för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Cecilia Ahlström (S), ledamot i kommunfullmäktige, Eons miljöfond, miljö- och håll-
barhetsberedningen samt 1:e vice ordförande i Borgholm Energi Elnät AB och 
Borgholm Energi AB, har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag i 
kommunen, inkommen 2021-11-15.  

Eftersom handlingen är sent inkommen frågar ordförande om fullmäktige kan in-
kludera ärende i dagordningen och finner att godkänner förslaget med ett extra 
ärende.  

Dessa poster kan nu lämnat vakanta och kommunfullmäktige har i så fall att välja 
nya ledamöter och ny 1:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022 Cecilia Ahlström (S), 2021-11-15. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) meddelar att socialdemokraternas partigrupp återkommer med för-
slag på nya ledamöter och ny 1:e vice ordförande till posterna. 

Beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Eons miljöfond 
Miljo- och hållbarhetsberedningen 
Borgholm Energi AB 
Borgholm Energi Elnät AB 
Länsstyrelsen Kalmar län 
______________
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BILAGA 1 – Kommunfullmäktige 2021-11-15

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2021 klockan 18:35:48.

Ledamöter Parti Kret
s

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

Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X
Mats Olsson                         (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)       -         Jörgen Jannerstrand                     X
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X
Eva Wahlgren                            (C)       -                                                 X
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X
Anders Nyholm                           (M)       -                                                 X
Andreas Persson                         (S)       -         Gia Thörnqvist                     X
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-                                                 X

Ulrika Lindh                            (C)       -                                                 X
Roland Wickholm                         (ÖP)      -                                                 X
Iréne Persson                           (S)       -         Mattias Krusell                      X
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -                                                 X
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X

SUMMA: 31 4
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BILAGA 2 – Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 152

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2021 klockan 20:36:32.
14 Utdelning för 2021 från Borgholm Energi Elnät AB ja för Ks nej -avslag

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X    
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Mats Olsson                         (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)       -         Jörgen Jannerstrand                     X   
Cecilia Ahlström                        (S)       -                                                 X 
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -                                                 X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X   
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X   

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X    
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X    
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X   
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X    
Anders Nyholm                           (M)       -                                                 X   
Andreas Persson                         (S)       -         Gia Thörnqvist                     X    
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-                                                 X   

Ulrika Lindh                            (C)       -                                                 X    
Roland Wickholm                         (ÖP)      -                                                 X 
Iréne Persson                           (S)       -         Mattias Krusell X    
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -                                                 X   
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X   

SUMMA: 17 14 0 4
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