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§1

Godkännande av kungörelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna kungörelsen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

2

5

§2

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att till utskickad dagordning lägga till följande punkter:


Anmälan: Interpellation (Marwin Johansson KD) - till kommunstyrelsens ordförande och Borgholm Energis styrelseordförande om kloridhalten på vattnet
från avsaltningsanläggningen i Sandvik



Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om en återgång till tidigare färdväg för
bussarna genom Borgholm innerstad



Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om kommunala trygghetsboenden



Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om ett nytt äldreboende i Runsten



Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen

______________

Justerandes sign
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§3

Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Eftersom fullmäktige huvudsakligen sammanträdder med deltagande på distans så
erbjöds allmänheten anmäla sitt intresse för att ställa frågor, i vilket fall de skulle
ges en mötesinbjudan att delta digitalt på mötet. Ingen har anmält sig till kommunledningsförvaltningen.
Dagens sammanträde
Ärendet utgår då ingen från allmänheten närvarar i syfte att ställa frågor till fullmäktige.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Information revisorerna
Dagens sammanträde
Ärendet utgår eftersom ingen från revisonen bett om att få lämna information till
kommunfullmäktige under detta möte.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga svaret till handlingarna.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRedo Ab granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det
långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.
Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga
arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Rapporten visar på olika användning av begrepp i styrdokument och att kopplingen mellan
kommunfullmäktigemål och relevanta styrdokument är otydliga. Strategier och
handlingsplaner saknar ansvarsfördelning och ligger utanför verksamhetsplaneringen och årsredovisningen. De har ingen uppföljning. Rapporten visar på ett behov av att förtydliga vilken roll kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har i arbetet med miljö- och hållbar utveckling, liksom miljö- och hållbarhetsberedningen,
vattengruppen och miljöstrategen.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:











Justerandes sign

Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som
kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.
Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.
Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och
klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt
som till stora delar har en extern finansiering.
Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt
(eller både och).
Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.
Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin
uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.
Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.
Utdragsbestyrkande
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Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare
arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 8 beslutade att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet som svar på
granskningen; att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och
klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera
dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning; och att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till årsplan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som
till stora delar har en extern finansiering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 8.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6
Tjänsteskrivelse, 2022-01-05.
Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.
Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.
Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 116.
______________
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga svaret till handlingarna.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av
den tidigare granskningen av IT-verksamheten som genomfördes 2018.
Uppföljningen har behandlats av kommunfullmäktige som lämnade till kommunstyrelsen att kommentera och föreslå åtgärder med anledning av densamma.
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 9 beslutade att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet som svar på granskningen; och att
ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn
och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 9.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 7.
Tjänsteskrivelse, 2022-01-04.
Revisionsutlåtande om uppföljning av granskning av IT-verksamheten.
Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 167.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av Ölands kommunalförbunds styrning, ledning
och kontroll
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna för Ölands kommunalförbund har granskat förbundets styrning, ledning och kontroll. Förbundets direktion har överlämnat till kommunfullmäktige sitt
svar på granskningen.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26 § 67.
Svar på granskning styrning, ledning och kontroll, 2021-12-20.
Revisionsrapport styrning och ledning Ölands kommunalförbund (ÖKF), 2021-09-28.
Missiv - Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll, 2021-09-28.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/221 KS

Interpellation (Erik Arvidsson SD) till kommunstyrelsens ordförande
angående kostnad för julbelysning och övriga elfrågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Erik Arvidsson (SD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Ilko Corkovic (S):
Vi har alla lagt märke till den vackra julbelysningen som smyckar Borgholm om
kvällarna men jag har några frågor angående kostnaderna för detta. El-priset är
som vi alla vet exceptionellt högt och har pendlat mellan 2 kr och 4,20 kr nu i december. Vi är absolut inte emot belysningen men med dessa elpriser är kostnaden
i hög grad relevant. Mina frågor är följande
1. Vad har Borgholms kommun för elavtal, fast/rörlig kostnad kw?
2. Vad blir kostnaderna för julbelysningen och har ni tagit höjd för ökade elkostnader?
3. Vilket konto belastar dessa kostnader.
Beslutsunderlag
Interpellationen.
Interpellationssvaret.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 182.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) lämnar följande svar på interpellationen:
1.
2.
3.

Vi har bundit el-avtal den 13.januari 2021, på tre år. Vi har ett fast elpris på
39,8 öre/kWh inklusive elcertifikat.
Julbelysningen är helt och hållet LED vilket innebär väldigt låg energiförbrukning.
Det belastar gatubelysningskonto.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi
AB om plastavfall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi AB Staffan
Larsson (C):
Vi är många som åker till återvinningscentralerna i vår kommun med vårt plastavfall
och puttar in det i ofta överfyllda containrar.
Men vad sker med allt vårt plastavfall sedan?
Vad hamnar i haven och vad hamnar i luften?
Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har BEAB för att någon ”återvinning”
verkligen sker?
Vad har man för koll?
Och vad har du själv för koll på detta?
Beslutsunderlag
Interpellationen.
Interpellationssvaret.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 189.
Dagens sammanträde
Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi AB Staffan Larsson (C) lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för dina frågor om återvinning. Platser och återvinning generellt är ett mycket
stort område ställer mycket stora krav samhället, företagen och på oss som enskilda
personer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Min ambition är att klargöra vissa ansvarsförhållanden avseende återvinning och insamling av plaster.
Låt oss börja med att reda ut begreppen återvinningscentraler och återvinningsstationer inom Borgholms kommun.
Återvinningscentralerna är de två bemannade mottagningsplatser för grovavfall som
finns i kommunen (lokaliserade i Kalleguta och Böda). Dessa drivs av Borgholm
Energi. Här lämnar hushåll sitt grovavfall, men även företag kan lämna grovavfall
mot en avgift.
Återvinningsstationerna är de obemannade stationer som finns på 14 platser i kommunen (två av dem är lokaliserade inne på Kalleguta och Böda återvinningscentraler). Dessa drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Här kan hushållen
lämna sina förpackningar.
Förpackningar och producentansvar
Anledningen till att förpackningar samlas in separat från annat plastmaterial, är att
förpackningar omfattas av ett producentansvar. Vilket innebär att de producenter
som sätter förpackningar på marknaden, också ansvarar för och bekostar insamling
och omhändertagande av materialet.
Vad som händer med insamlat förpackningsmaterial är inget ansvar för Borgholms
kommun eller Borgholm Energi. FTI har det fulla ansvaret för förpackningar och vad
som händer med de insamlade materialen i Sverige.
Plast från återvinningscentralerna
Den hårdplast som inte är förpackningar, och som samlas in på återvinningscentralerna, skickas till Van Werven i Borås för återvinning. Läs mer på https://www.recyclingplastics.se/.
Av hårda plastförpackningar tillverkas bland annat blomkrukor, möbler samt delar till
fordons och byggindustrin. Mjuka plastförpackningar återvinns huvudsakligen till nya
sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.
Återvinning bästa alternativet
Det är inte den plast som går till återvinning som ställer till problem i havet och naturen. Plast som inte återvinns kan spridas i naturen och brytas med till mikroplaster
som kan förorsaka problem i våra ekosystem.
Det är många som delar på ansvaret för att plasten hamnar där den ska och tas
omhand på rätt sätt;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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producenterna som utformar förpackningarna som går att återvinna och skapar system för insamling,
kommunerna som ger förutsättningar för att det är lätt att sortera på allmän
plats,
Borgholm Energi som genom avtal ser till att plasten som inte är förpackningar kan sorteras och återvinnas,
och den enskilda människan som sorterar plasten istället för att slänga den i
naturen.

Plaster är en materialgrupp som är föremål för mycket forskning och utveckling. Nya
regler och lagstiftning inom EU och nationellt syftar till att minska nedskräpning och
belastningen på vår natur.
Några kunskapslänkar:
Nya förordningar kring insamling | Avfall Sverige
https://ftiab.se/?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn77F5yiyF1Y75ypSPShzh1m_4PUv1_PCDwYYtHc7oUnANGvMw2kcEUaAoc0EALw_wcB
Engångsplastens miljöeffekter ska minska - Regeringen.se
Mikroplast
EU-begränsningar för vissa engångsföremål i plast
______________
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Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till krisledningsnämndens ordförande i
Borgholm ska ta vägen vid flyglarm om det inte finns plats för i skyddsrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till krisledningsnämndens ordförande
Ilko Corkovic (S):
När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation vid senaste kommunfullmäktigemötet hänvisade du till en karta som du dock inte hade bifogat till
ditt skriftliga svar och som jag själv har fått söka mig till. Av denna framgår det att
det i hela Borgholms- Köpingsviks tätortsområde finns sju skyddsrum med plats för
sammanlagt 400 invånare. Vart ska dom övriga cirka 3 500 fastboende i området
ta vägen om flyglarmet går igång? Och alla dom cirka 8 000 fastboende som bor i
övriga delar av kommunen?
Plus alla sommarboende och turister om ett flyganfall mot ön skulle inträffa under
turistsäsong? Ska fastboende ges företräde till de begränsade platserna i skyddsrummen som finns och hur ska insläppet i skyddsrum organiseras så att inte panikträngsel uppstår?
Du skriver att skyddsrummen är en statlig angelägenhet och menar du därmed att
kommunens krisledning inte har något ansvar att påpeka för den statliga myndigheten att antalet skyddsrum och platser i skyddsrum är otillräckligt?
Eller vill du och krisledningsnämnden utesluta risken för att ett flyganfall någonsin
kan bli aktuellt?
Beslutsunderlag
Interpellationen.
Interpellationssvaret.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 191.
Dagens sammanträde
Krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic (S) lämnar följande svar på interpellationen:
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A Vad det gäller skyddsrum så hittar man en aktuell skyddsrumskarta på MSB:s
hemsida. Och enligt denna karta finns det sju skyddsrum i centrala Borgholm och ett
i Köpingsvik.
Vad gäller skyddsrum så är det ett statligt ansvar om att besluta om behov av och
var de ska vara belägna i dagsläget.
Det är allmänt känt att antal skyddsrum och platser i skyddsrum är otillräcklig. Det är
inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är,
enligt MSB, i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en
källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.
Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget har regeringen, så sent som under
hösten 2021, utsett en särskild utredare för att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget ska redovisas under november 2022..
______________
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Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till sammankallande i kommunstyrelses
kultur- och fritidsutskott om Kamelen 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anse interpellationen besvarad.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till sammankallande i kommunstyrelses kultur- och fritidsutskott Sara Kånåhols (V):
När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation om vid senaste
kommunfullmäktigemöte om hur man i kulturutskottet ställt sig till ett eventuellt förvärv av fastigheten Kamelen 1 (f d Svalan och gamla Borgholms-Biografen) för
framtida användande som kulturhus - aktualiserat av att fastigheten bjudits ut till
försäljning) läste du upp ett färdigskrivet svar och lade till att fastigheten inte längre
var till salu. Har du själv hört dig för om fastigheten skulle vara till salu därest man
från kommunens sida visade sitt intresse och vem har du så fall talat med?
I ditt färdigskrivna svar hade du räknat upp allt möjligt annat som händer och fötter
runt om i kommunen men ingenting om just hur f d Galleri Svalan, den fina gårdsmiljön och den gamla biografen skulle kunna utvecklas i kommunens regi, så jag
undrar om du överhuvud taget har fört upp möjligheten att köpa fastigheten på
dagordningen vid något av utskottets sammanträden?
Bara möjligheten att kunna komma över denna kulturhusfastighet borde ha varit
anledning att snabbt sammankalla utskottet eller missade du att se dom möjligheter ett förvärv skulle kunna ge?
Beslutsunderlag
Interpellationen.
Interpellationssvaret.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 190.
Dagens sammanträde
Sammankallande i kommunstyrelses kultur- och fritidsutskott Sara Kånåhols (V)
lämnar följande svar på interpellationen:
Angående att fastigheten inte längre är till salu. Nej, jag har inte varit i personlig kontakt med ägarna till fastigheten utan utgick ifrån att det som stod i tidningen. Fastigheten hade även plockats bort från försäljning på fastighetsmäklarens hemsida.
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Angående om ärendet har varit uppe på dagordningen. Nej, jag har inte tagit upp
ärendet på något av utskottets möten men i samband med mitt svar till din förra interpellation var jag i kontakt med utskottets ledamöter för att höra om vi var samstämmiga och det var vi.
Angående möjligheterna med Kamelen 1. Jag ser absolut möjligheter i Kamelen 1
genom den unika miljö som detta byggnadsminne är. Den är värd att bevaras och
vårdas, besökas och beskådas. Inte minst biografsalongen och innergården är otroligt vackra och ger dessutom mervärde till evenemangen som ordnas på fastigheten. Men jag anser inte att fastigheten skulle fylla några kommunala behov idag. Att
spontanköpa en fastighet utan tydliga behov och en plan för användning är inte som
jag helst vill arbeta. Idéer, strategier, planer, framtidsvisioner måste komma först för
att sedan verkställas med precision. Det är politik, stora idéer om hur vi vill ha vår
framtid. Långsamt, omständigt och ibland lite tråkigt men på så vis lätt att följa och
påverka.
______________
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Dnr 2021/180 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklad hantering av motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera
beslutanderätt till anställd.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:
att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren delegera att fatta beslut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner
skall skickas vidare för beredning.
Motionen motiveras med bland annat att nuvarande ordning i onödan förlänger beredningen av ärenden och att andra beslut som är av större principiell vikt, så som
beslut att bifalla bygglov som är planenliga och remissyttrande på upplåtelse av
allmän platsmark, i dag delegeras till tjänsteperson.
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 185 föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera beslutanderätt till
anställd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 185.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 248.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Motionen.
Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 120.
Bedömning
Kommunallagen tillåter delegering av fullmäktigebeslut till nämnd (detta inkluderar
kommunstyrelsen). Nämnd får i sin tur delegera beslutande rätt till del av nämnden
(utskott), enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner. Det finns dock begränsningar för fullmäktiges och nämnders rätt att delegera beslutanderätt. Detta är
bland annat: beslut som anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen; beslut som enligt lag eller annan författning inte får delegeras; och e-förslag och som lämnats över till nämnd för beslut.
Kommunallagen ger fullmäktige endast rätten att delegera beslutanderätt till
nämnd. En nämnd kan i sin tur delegera beslutanderätt till tjänsteperson. Om denJusterandes sign
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na tjänsteperson är förvaltningschef kan denne vidaredelegera beslutanderätten.
Kommunfullmäktige har alltså inte getts rätten att delegera beslutanderätt till enskild anställd.
Kommunfullmäktige kan besluta hur handläggning av motioner ska gå till samt ge
fullmäktigepresidiet arbetsuppgifter. I och med det finns inget hinder för att ge presidiet denna delegation. Dock skulle inte denna delegation ges eller tas tillbaka utan att arbetsordningen görs om. I de fall att fullmäktige inte håller med om presidiets bedömning om krav på beredning av en viss nämnd skulle alltså fullmäktige berövas rätten att fatta beslut om var motionen ska beredas, varför även detta kan
anses icke önskvärt.
Arbetsordningen tillåter idag ersättare i fullmäktige rätten att lämna in motioner,
men enbart vid de sammanträden som de tjänstgör på. Denna bestämmelse skulle
behöva ändras i fall beslutanderätten delegerades från fullmäktige, då det annars i
praktiken skulle leda till att ersättare inte har någon rätt att anmäla en motion.
Konsekvensanalys
Beslutet skulle strida mot kommunallagen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) och Sara Kånåhols (V) yrkar avslag till motionen till fördel för
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Per Lublins förslag att bifalla motionen; och kommunstyrelsens, Sara Kånåhols och Marcel van Luijns förslag
att avslå motionen.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens, Sara Kånåhols och Marcel van Luijns
förslag att avslå motionen. Omröstning begärs.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens med
fleras förslag att avslå motionen röstar ja och de som stödjer Per Lublins yrkande att
bifalla motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röster. Därmed avslås motionen
med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera beslutanderätt till anställd.
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JA – 20
Ilko Corkovic (S)
Carl Malgerud (M)
Staffan Larsson (C)
Eva-Lena Isrealsson (S)
Anne Oskarsson (SD)
Marcel van Luijn (M)
Jeanette Sandström (S)
Tomas Zander (C)
Marwin Johansson (KD)
Sara Kånåhols (V)
Eva Wahlgren (C)
Joel Schäfer (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Lars Ljung (S)
Jennie Engstrand (S)
Anders Nyholm (M)
Annette Hemlin (FÖL)
Erik Arvidsson (SD)
Björn Andreen (M)
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Per Lublin (ÖP)

Reservation
Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
Per Lublin (ÖP) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan).
______________
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Dnr 2021/179 109 KS

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 beslutar
att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens syfte.
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 särskild anledning är absolut nödvändig.
Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122 lämnade motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 183 föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens syfte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 183.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 246.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Motionen.
Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122.
Bedömning
Kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen tillåter idag deltagande på distans. Detta inkluderades i dessa styrdokument i samband med pandamins utbrott, men möjligheten för fullmäktige att besluta om att tillåta delatagande på distans i fullmäktige och nämnderna skapades tidigare i och med lagen
(2013:1053) om ändring i kommunallagen. Lagändringen togs fram som ett svar på
den utredning (SOU 2012:30) som bland annat undersökte deltagande på distans
vid kommunala sammanträden.
Att tillåta deltagande på distans har motiverats i SOU 2012:30 och den proposition
som låg till grund för lagändringen (prop. 2013/14:5) med att detta skulle göra det
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enklare att rekrytera förtroendevalda. Båda framhåller dock att det ska ställas vissa
krav på teknik och att huvudregeln ska vara att kommunala sammanträden hålls
fysiskt. Detta eftersom utredningen, flera remissinstanser och regeringen ansåg att
det fysiska mötet i sig var värdefullt, men också eftersom det finns risker och utmaningar i att ha deltagare som är med på distans. Detta rör huvudsakligen risken att
tekniken inte fungerar som den ska, men också det faktum att inte alla ärende kan
hanteras med dagens teknik. Exempel på detta är ärenden som kräver slutna omröstningar.
När det kommer till nämndssammanträden finns ett ytterligare problem med att ha
sammanträden på distans som huvudregler. Det är upp till ordförande att säkerställa vilka som är närvarande på nämndens sammanträden. Allmänheten har inte rätt
att delta på nämndsammanträden, särskilt inte när sekretessärenden handlas. Med
deltagande på distans ökar risken för att personer som inte är behöriga tar del av
handlingar och det som sägs under sammanträdet eftersom ordförande inte kan
garantera att ingen annan är i samma rum som den som är med på distans.
Eftersom kommunen måste erbjuda ersättning för resa till sammanträden bör inte
kommunen besluta om att reseersättning inte ska erbjudas i vissa fall. Motionen
lämnar också öppet hur detta ska tolkas, det vill säga i vilka fall fysisk närvara är
absolut nödvändig. Lösning som ligger närmast till hand är att ordförande för instansen är den som får avgöra, vilket öppnar för eventuell särbehandling i utbetalning av er ekonomisk ersättning som av nuvarande lagstiftning anses vara grundläggande för invånare ska kunna delta politiskt på samma villkor.
Eftersom bifall av motionen strider mot kommunallagens syfte anses det inte lämpligt att bifalla motionen.
Konsekvensanalys
Att bifalla motionen skulle strida mot kommunallagens syfte.
Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar avslag till motionen
till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Per Lublins yrkande att bifalla motionen; kommunstyrelsens, Tomas Zanders, Sara Kånåhols och Lars Ljungs
förslag att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens
syfte.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens, Tomas Zanders, Sara Kånåhols och
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kommunallagens syfte.
Reservation
Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
Per Lublin (ÖP) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan).
______________
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Dnr 2021/181 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklat beslutsfattande i nämnderna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens
syfte att förkorta beredningstiden.
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.
Motionen motiveras bland annat med att nuvarande ordning i onödan förlänger beredningen (vilket också anses skapa onödiga kostnader) och att besluten försämras eftersom de ofta är de samma som arbetsutskottets förslag. Per Lublin (ÖP)
anser att det är självklart att besluten blir bättre om de redan från början bereds av
samtliga ledamöter i nämnderna istället för enbart arbetsutskottets ledamöter.
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 184 föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 184.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 247.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.
Motionen.
Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 121.
Bedömning
Kommunfullmäktige har möjligheten att begränsa och förtydliga arbetsutskottets
roll i nämndernas reglementen. Nämnderna har dock rätten att delegera beslutanderätt till arbetsutskott och andra. Motionens förslag skulle därmed få väldigt olika
effekt på kommunens olika nämnder (inklusive kommunstyrelsen).
Den praktiska effekten av att bifalla motionen skulle vara att minska antalet tillfällen
som ett ärende bereddes av förtroendevalda i de fall underlaget i helhet överensstämde med majotitetens önskemål. Det skulle inte i regelmässigt ändra maktförhållandena mellan majoriteten och oppositionen och inte heller skulle det påverka
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möjligheten till återremittering eller omarbetande av förslag. Om arbetsutskotten
enbart tilläts bereda ärenden i vilka de har delegerats beslutanderätt i så är det
kommunledningsförvaltningens bedömning att beredningstiden skulle öka då fler
ärenden troligen skulle återremitteras. Detta är dock i högsta grad något som påverkas av vilka som sitter i nämnden och dess utskott.
Om nämnden anses ge större möjlighet för ledamöterna att föra polemik i ärenden
så torde avskaffandet av arbetsutskotten som en beredande instans frånta den ledamot från oppositionen möjligheten att formulera argument emot ett förslag till beslut och argument för ett motförslag till dess att ärendet ska avgöras. Dessutom
skulle majoritens möjlighet att presentera förslag till beslut som åtminstone till viss
del har tillfredsställt eventuellt motstånd mot originalförslaget minska.
Hur vida besluten skulle bli bättre eller inte går inte att på förhand avgöra.
Precis som motionens motivering framhåller finns inget beredningstvång idag. I de
ärenden som anses kunna lyftas undan beredning av arbetsutskottet kan så göra
av ordförande om hen skulle vilja göra så.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Joel Schäfer (S) yrkar avslag till motionen till förmån för
kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens, Marcel
van Luijns och Joel Schäfers förslag att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden; och Per Lublins
förslag att bifalla motionen.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens med fleras förslag att avslå motionen
då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden.
______________
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Dnr 2021/213 041 KS

Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens
budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förändra budgetramarna för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen.
Ärendebeskrivning
Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden medför att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen behöver korrigeras. Nedan är tidigare beslutade ramar samt förslag till reviderade ramar.
Beslutade ramar
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
168 905 166 983
167 511 170 750
8 244
8 119
8 238
8 368
177 149 175 102
175 749 179 118

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd
Totalt
Nya ramar

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
167 860 165 835
166 233 169 391
9 288
9267
9 516
9 727
177 149 175 102
175 749 179 118

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd
Totalt

Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 176 föreslår kommunfullmäktige att besluta om
förändrade budgetramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i
och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 176.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 286.
Tjänsteskrivelse, 2021-12-02.
Bedömning
Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden medför att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen behöver korrigeras. Förändringen avser att delar av administrationen flyttas
från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden. Budget för kommunsekreterare och för servicecenter är kvar i kommunstyrelsens budgetram.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Joel Schäfer (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 kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2017/69 254 KS

Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27 att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1. Fastigheten är idag avstyckad
och heter Borgholm 11:50. Markanvisningsavtalet som är upprättat mellan kommunen och Bursells Entreprenad medger entreprenören ensamrätt om att förhandla
om förvärv av marken två år efter planens antagande. Detaljplanen antogs 202002-24. I markanvisningsavtalet noteras även hur kostnader för planläggning samt
exploatering skall fördelas mellan entreprenör och kommun. Vidare noteras att en
opartisk värdering av marken skall vara utförd innan förvärv. Den har utförts utav
SVEFA 2021-10-01 och värderades till 2 200 000 (två miljoner tvåhundratusen)
kronor. Efter avdrag för entreprenörens nedlagda kostnader för framtagande av
planen blir den överenskomna köpeskillingen 1 820 000 kronor (en miljon åttahundratjugotusen) vilket både tillväxtavdelningen och entreprenören bedömer som
rimligt pris.
Det bör noteras att Bursells Entreprenad överlåtit markanvisningen till GBJ Bygg
AB och godkänns därmed i upprättat köpekontrakt mellan kommunen och entreprenören.
Tomten ska bebyggas med hyresrätter vilket säkerställs i köpekontraktet.
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 6 föreslår kommunfullmäktige att sälja Borgholm
11:50 för 1 820 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 5.
Tjänsteskrivelse, 2022-01-07.
Marknadsvärdering utförd av SVEFA 2021-10-01.
Markanvisningsavtal 2018-02-15.
Bedömning
Värdet bedöms som rimligt och att marköverlåtelsen bör genomföras.
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Konsekvensanalys
Om marköverlåtelsen godkänns erhåller kommunen viktiga medel för framtida strategiska markinvesteringar samtidigt som kommunen får fler lägenheter i form av hyresrätter.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut skickas till
Tillväxtavdelningen för verkställande
______________
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Dnr 2020/218 KS

Årskurs 6 hemvist
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024.
att

uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genomförandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna.

att

uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan
på hur de skulle bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.
Utbildningsnämnden beslutade därefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6
flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för
detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa
skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret
2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel
för genomförandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att
uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en
lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.
Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven
med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av
Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få
tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67 beslutade att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram information om hur Borgholms kommun ska hantera;
ökning av antal B-klasser eller små klasser kostnadsmässigt och pedagogiskt,
minskning av elevantalet i Borgholm/Köpingsvik/Rälla och kostnadsökningarna
samt minskade bidrag och hur detta ska finansieras.
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Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108 beslutade att överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 163 att överlämna från utbildningsnämnden 202106-21 § 67 framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i
återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67; och föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut.
Kostnader för upprustning av skola och förskola samt ökade driftkostnader som tillkommer vid en återflytt av årskurs 6 har tidigare beaktats i budgeten för 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 163.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 262.
Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108.
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72.
Reservation (Erik Arvidsson SD).
Reservation (Carl Malgerud M).
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.
Utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.
Bedömning
I beslutsunderlaget till utbildningsnämndens beslut har beaktats den nya budgetmodellen, för- och nackdelar med ett sammanhållet mellanstadium med eventuell
undervisning i så kallad b-form men även befolkningsutvecklingen.
Utbildningsnämndens förslag att flytta årskurs till låg- och mellanstadieskolarna är i
linje med ett flertal olika initiativ som inlämnats under åren.
Vad gäller elevunderlaget så pekar prognoserna mot en fortsatt minskning av barnoch elevantalet. Däremot så skiljer det sig åt i olika kommundelar och kommunen
arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för att öka attraktiviteten för att få
fler att bosätta sig året om. En tydlig ökning märks i den sydöstra delen av kommunen där barn i förskoleåldern ökar kommande år, vilket även får effekt på låg- och
mellanstadiet i Gärdslösa där det prognosticeras en ökning från dagens cirka 80
elever till nästan 150 år 2026.
Att flytta årskurs 6 bedöms medföra investeringskostnader främst i Gärdslösa skola. Därför föreslås kommunstyrelsen dels ge i uppdrag till fastighetsavdelningen tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven
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med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad dels
uppdrag till tillväxtenheten för att om möjligt säkra mer mark i anslutning till skolan i
Gärdslösa.
Ett förslag för att ersätta de moduler kommunen hyr i Gärdslösa ingår i 2022 års
investeringsbudget med 5,9 miljoner kronor. Detta får anses ekonomiskt förvarsbart, oaktat barnantalet, då hyreskostnaderna för modulerna (drygt 500 000 kronor/år) är långt högre än vad kommunens avskrivningskostnader bedöms vara vid
uppförande av ny förskola på fastigheten.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C), Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Annette Hemlin (FÖL),
Tomas Zander (C), Per Lublin (ÖP), Marwin Johansson (KD) och Jeanette Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut med
följande ändring: att stryka ”inriktningen är att” från första att-satsen.
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Anne Oskarsson (SD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens tre föreslagna att-satser och att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för förstärkning av
specialpedagogiken (med start i lågstadiet), förbättring av personalens arbetsmiljö,
samt erforderlig nivå av stödfunktioner.
Ordförande godkänner inte den del av Carl Malgeruds med fleras förslag som ligger
utanför ärendet och kommer bara ställa avslagsyrkandet för proposition.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons med fleras förslag att bifalla till kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut med
följande ändring: att stryka ”inriktningen är att” från första att-satsen; och Carl Malgeruds med fleras förslag till avslag.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla Staffan Larsson med fleras förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Staffan Larssons med
fleras förslag att bifall till kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut med
ändring röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 15 ja-röster och 6 nej-röster. Därmed bifalls kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut.
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JA – 15
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Eva-Lena Israelsson (S)
Jeanette Sandström (S)
Tomas Zander (C)
Per Lublin (ÖP)
Marwin Johansson (KD)
Sara Kånåhols (V)
Eva Wahlström (C)
Joel Schäfer (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Lars Ljung (S)
Jennie Engstrand (S)
Annette Hemlin (FÖL)
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Carl Malgerud (M)
Anne Oskarsson (SD)
Marcel van Luijn (M)
Anders Nyholm (M)
Erik Arvidsson (SD)
Björn Andreen (M)
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AVTÅR -0

Reservation
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Carl Malgerud (M) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan).
Erik Arvidsson (SD) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan).
Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:
Det kan vara på sin plats att här flika in en liten sammanfattning av vad som hänt i
denna fråga sedan 2012 - det år då man i utbildningsnämnden ställdes inför orimliga
besparingskrav och fick den olyckliga tanken att flytta klass 6 från låg- och mellanstadieskolorna till högstadieskolan (Slottsskolan) i Borgholm. Något som blev beslutat av nämnden redan i december det året för att införas från och med höstterminen
2013.
•
Den 4/2 2013 lämnade jag in en motion med förslag att kommunfullmäktige
skulle slå fast
- att mellanstadiet består av årskurserna 4 -6
- samt att 6-ornas undervisning ska kunna fortsätta vid skola där som de gått i årskurs 4 och 5.
Den skickades vidare för beredning till utbildningsnämnden som lade den i lagom
långbänk så att den kom upp för avgörande på kommunfullmäktiges bord först 30/9
då sjätteklassarna redan var placerade på Slottsskolan sedan sex veckor tillbaka.
Motionen avslogs med röstsiffrorna 30 - 3.
•
Två år senare - den 13/9 2015 - lämnade Julius Sääf (senare verksamhetschef för Himmelsberga) in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där han föJusterandes sign
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reslog att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma,
för elevernas bästa. Nu kom den verkligt långdragna långbänken som ledde till att
kommunfullmäktige först efter två och ett halvt år med utredande - den 19/3 2018 kom med ett slutligt avgörande och på förslag av Ilko Corkovic (S) och Marcel van
Luijn (M) och med röstsiffrorna 19 -15 avslog medborgarförslaget.
•
Samma kväll den 19/3 2018 lämnade jag in en ny motion med samma förslag,
att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma. Skam den
som ger sig. Ytterligare utredande och sedan avslagi kommunfullmäktige den 20/1
2020 med röstsiffrorna 19 - 7 på förslag av samme Ilko, Carl Malgerud (M), Staffan
Larsson (C) och Sara Kånåhols (V). Åtta avstod från att rösta.
•
Men under sistnämnda år - 2020 - började man äntligen tänka om bland politikerna och inse att det faktiskt vore klokt att flytta tillbaka årskurs 6 till mellanstadieskolorna, så den 25/11 beslutade utbildningsnämnden med röstsiffrorna 6 - 3 att föreslå en återgång av sexorna redan till läsåret 2022/23, alltså redan nu i höst. Ärendet bollades dock vidare och i kommunstyrelsen tyckte man likadant fast att återflytten skulle skjutas fram ett år och vara klar till höstterminen 2023. Detta kunde ha
klubbats igenom i kommunfullmäktige redan under junimötet förra året då ärendet
låg klart för beslut på fullmäktiges bord, men där lyckades Carl Malgerud förhala det
med en återremiss.
GLÄDJANDE NOG RÅDER NU EN ALLT STÖRRE POLITISK SAMSTÄMMIGHET
OM ATT BARN SKA FÅ VARA BARN OCH ATT VI NU SNARAST SKA LÄMNA
EXPERIMENTET MED TOLVÅRINGAR PÅ HÖGSTADIET BAKOM OSS.
SYND BARA ATT DET SKULLE BEHÖVA TA TIO HELA ÅR INNAN DET ÄNTLIGEN ÄR ÖVER OCH ATT HEL GENERATION SKOLELEVER SKULLE HINNA BLI
DRABBADE.
Med samma argument som vi framförde från början - och har drivit hela tiden - har
nu en klar majoritet i kommunfullmäktige äntligen ställt sig bakom att återföra årskurs sex till låg- och mellanstadieskolorna!
Beslut skickas till
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden för kännedom
______________
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Borgholm 220214 Kommunfullmäktige – reservation årskurs 6 hemvist
Moderaterna reserverar sig mot beslutet att återföra åk 6 från Slottsskolan pga :
Som redan påpekats i återremissen i maj 2021 så är detta beslut i strid med
rekommendationerna från skolförvaltningen, bl a på grund av ökning av antalet
åldersblandade klasser som enligt förvaltningen kräver mer resurser per elev,
där resultat från forskningen indikerar att det snarare är negativt med
åldersblandade klasser.
Vidare är kompetensförsörjningen svårare i åldersblandade klasser. Sker idag
ingen lärarutbildning på detta område.
Resultaten i främst matematik behöver stärkas redan från lågstadiet (se vår
motion om kunskapsskolan från september 2021), varför mer resurser måste
både ämnesrelaterat och specialpedagogiskt tillföras skolan, dvs lärartätheten
måste öka.
Driftskostnaderna att flytta ut 6:orna är avsevärda (främst undervisning och
transporter) och tidplanen att slutföra denna utflyttning för Gärdslösa skola
specifikt kommer att ta många år. Detta pga att för att klara 6:orna och ett
förhoppningsvis ökat antal elever så krävs en större om-, och tillbyggnad av
skolan inkl bland annat nödvändiga markförvärv som ännu inte är påbörjat. Hur
detta ska genomföras är oklart.
Det finns idag mycket tomma lokaler i våra skolor (utom i Gärdslösa). För
skattebetalarna betyder det att vi satsar våra resurser mer på lokaler än
undervisning.
Gärdslösa bör och ska renoveras samt ny förskola ska byggas. Glädjande är att
antal barn i förskolan samt befintlig arbetsmiljö i slitna lokaler motiverar detta.
Att i detta sammanhang starta ett projekt som med stor sannolikhet kommer att
bli väldigt dyrt (siffror får vi återkomma till) och utdraget i tid är inte försvarbart
då arbetsmiljö och studiero kommer att påverkas negativt.

Borgholm 220214
Moderaterna
Carl Malgerud
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Reservation KF ärende 17
Jag Reserverar mig till förmån för vårt yrkande avslag på att att flytta 6orna till
låg och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023-2024
Detta kommer bli mycket kostsamt och stora investeringar kommer att få
göras. jag är rädd att pedagogiken kommer bli lidande då värdefull
lärarkompetens inte kan utnyttjas till 6orna. De mister sina ämnesspecifika
lärare, vilket kan komma att bli förödande för betygen. En betydligt bättre
lösning hade varit att slå ihop Slotts och Viktoriaskolan och därigenom
möjliggöra större kompetensutbyte mellan enheterna och en förbättrad
organisation där 6orna kunde vara kvar och ta del av den stora kompetens i
form av ämnesspecifika lärare som finns på enheterna Vilket jag även frågade
förvaltningschefen på Utbildningsnämnden.
Vi har genom vårt förslag möjliggjort att 6orna fortfarande kan vara
stadieindelade och gå på Viktoriaskolan.
Detta möjliggör även stora satsningar på pedagoger och speciallärare med
minst 3 miljoner kr samt möjligheter till förbättringar och effektiviseringar.
Organisationsförändringen går helt i strid mot tjänstemännens förslag på
nämnden. Vi i Sverigedemokraterna prioriterar pedagogik före politiska
principbeslut.

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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Dnr 2019/203 218 KS

Bostadsförsörjningsstrategi 2022-2024
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Strategi för bostadsförsörjning 2022-2024 med bilagor enligt förslag som
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i uppdrag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsprogram inför politiskt beslut.
Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen
tagit fram förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024. Strategin har varit
utsänd på remiss och inkomna synpunkter samt hur dessa har hanteras framgår av
remissvarssammanställningen.
Strategin för bostadsförsörjning ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18.
Strategin innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ska presenteras i ett särskilt dokument,
som ska behandlas politiskt och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst
en gång varje mandatperiod, oftare om förutsättningarna förändras. Kommunens
riktlinjer kommer att kallas Strategi för att överensstämma med antagen terminologi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 239 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med
bilagor enligt förslag.
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 157 föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi
för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 157.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 239.
Förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024, 2021-10-25.
Remissvarssammanställning, 2021-10-25.
Tjänsteskrivelse, 2021-10-25.
Bedömning
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är en viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. Strategi för bostadförsörjning
2022-2024 utgör ett viktigt underlag för den översiktliga planeringen och som underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av
bestämmelserna i 2 kapitel 3 § om de så kallade allmänna intressena.
Beslutet måste avse just ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” men dokumentet där
de presenteras behöver inte heta så. För att följa Borgholms kommuns reglemente
gällande styrdokument presenteras riktlinjerna i ett dokument benämnt Strategi för
bostadsförsörjning 2021-2024.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C), Marwin Johansson och
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande framhåller att strategin för bostadsförsörjning börjar gälla först när den
antagits och därmed lyfts strategin för bostadsförsörjning som Strategi för bostadsförsörjning 2022-2024.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:
Man kan tycka att det i den kommun i Sverige som har störst andel 65-plussare i sin
befolkning och där kommunala trygghetsboenden helt saknas, så BORDE en
bostadsförsörjningsstrategi ta upp frågan om hur behovet av kommunala trygghetsboenden för pigga seniorer ska lösas.
Det är en påtaglig brist att detta saknas i denna bostadsförsörjningsstrategi.
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Detta är ingenting som får ”glömmas bort” och det är därför extra angeläget för våra
beslutsfattande instanser att grundligt genom medborgardialoger ta reda på hur
kommunmedborgarna i vår kommun vill bo som äldre och var i kommunen och i vad
slags miljöer som det finns specifika önskemål om kommunala trygghetsboenden.
Och därefter se till att detta kan omsättas
Beslut skickas till
Tillväxtchef
Samhällsplanerare
Tekniska chefen för kännedom
Borgholms Energi för kännedom
______________
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Dnr 2021/43 800 KS

Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anta förslag på Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024.
att

upphäva Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för
kultur- och fritidsnämnden antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 § 11.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 ge kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidsprogram för
Borgholms kommun 2022-2024. Utskottet har under året arbetar fram ett förslag.
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har varit delaktiga vad gäller bibliotek, fritidsgårdar, kultur & skola samt kulturskola.
Förslaget på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 skickades i början av oktober ut
på remiss till bland annat socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö-och byggnämnden, Borgholm energi, föreningar i kommunen och alla gruppledare i kommunfullmäktige. Förslaget har även publicerats på kommunens hemsida och Facebook. 2021-11-01 var sista dag att lämna remissyttrande.
Remissyttrande har lämnats av:










Långlöts hembygdsförening
miljö-och byggnadsnämnden
PRO Borgholm
Räpplinge hembygdsförening
Sandviks byalag
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Ölands hembygdsförbund
Öland kust till kust förening

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun antog 2001-02-26 § 11 Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden.
Dessa mål bör upphävas när den kultur- och fritidspoliska strategin antas.
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 178 föreslår kommunfullmäktige att anta förslag
på Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024; och att upphäva
Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 § 11.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 178.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 47.
Remisssvar kultur- och fritidspolitisk strategi 2022-2024, 2021-11-10.
Förslag på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024, 2021-11-16.
Bedömning
Syftet med kultur- och fritidsstrategin är att formulera en gemensam vilja kring kultur- och fritidsfrågorna, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en
beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.
Konsekvensanalys
Kommunen har budgeterat för att 2022 kunna genomföra en del av aktiviteterna
som kan komma att genomföras för att uppfylla strategin. En med precis redogörelse av budgetpåverkan är beroende av den handlingsplan som ska tas fram efter
strategin antas. Budgeten för aktiviteterna i handlingsplanen fastställs i ordinarie
budgetprocess.
Dagens sammanträde
Yrkande
Sara Kånåhols (V), Ilko Corkovic (S) och Jeanette Sandström (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Marcel van Luijns med fleras förslag till beslut.
Staffan Larsson (C) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall
kommunstyrelsens förslag med följande ändring: att på sida 16, stycket tre stryka
punkt ett (1) ”att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga”.
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Sara Kånåhols med fleras
förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Marcel van Luijns med fleras förslag till beslut; Staffan Larsson och Lars Ljung yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut; och Marcel van Luijns med fleras förslag till beslut att bifall kommunstyrelsens förslag med följande ändring: att på sida 16, stycket
tre stryka punkt ett ”att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga”.
Propositionsordning
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla Sara Kånåhols med fleras förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Marcel van Luijn (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL) reserverar sig mot beslutet.
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Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:
Remissinstansernas olika förslag på olika konkreta åtgärder verkar ha lämnats tämligen förbisedda. Det enda förslag som leder till något är miljö- och byggnadsnämndens att i ambitionssänkande syfte byta ut ordet ”hög” mot ”god” i ett sammanhang.
Varför begär man in synpunkter från föreningslivet om man sedan struntar i dem?
Väldigt lite konkret som ska göras finns med i ”strategin”, som därmed egentligen inte är någon strategi. Mest en massa till intet förpliktigande blajblaj för att fylla ut dokumentet.
Även floskler, som t ex: ”Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms
tillkomst och utveckling.” Detta påstående är nämligen inte sant. Borgholms slott
var nämligen svårt förfallet när det ödelades genom en brand 1806. Först tio år senare tillkom staden Borgholm av helt andra orsaker än det ödelagda slottet.
Ingenting om Ismantorps borg (som särskilt lyftes fram av en hembygdsförening) eller någon av dom andra öländska fornborgarna. Inget om det historiska Vasahuset
som ägs av kommunen men inte nyttjas. Inget om kulturbyggnaden Kronomagasinet, som faktiskt är för fin för att endast användas som skolbyggnad.
0ch väldigt lite om att tillgängliggöra cykelvägar, vandringsleder (som också måste
underhållas) och ridvägar, trots att vikten av sådant påpekats av flera remissinstanser.
Inga framtida lekplatser specificerade och väldigt lite om kultur- och fritidsaktiviteter
för äldre. Eller om kulturhistoriska arrangemang.
Omtag önskas med lite mer ambitioner och mindre svammel inför nästa mandatperiod.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kultursekreteraren
______________
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Dnr 2021/150 003 KS

Reglemente för partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente enligt förslag.
att

antaget reglemente ersätter Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms
kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.

Ärendebeskrivning
Sedan kommunen antog nuvarande styrdokument har riksdagen antagit en ny
kommunallag, vilket gjort att laghänvisningarna i nuvarande styrdokument är inaktuella.
Nuvarande styrdokument har dessutom inga hänvisningar till hur ansökan om partistöd görs, om rätten finns att söka partistöd efter redovisning av föregående års
partistöd inte godkänns eller i vilken mån partiet är återbetalningsskyldigt.
Nuvarande styrdokument skapar också problematiken att halva partistödet betalas
ut innan redovisningen för föregående år granskas. Detta ökar risken att kommunen betalar ut partistöd till partier som aldrig inkommer med en redovisning, vilket
fråntar allmänheten och media möjligheten att granska partiernas nyttjande av partistöd.
Nuvarande styrdokument kallas också ”riktlinjer”. Kommunstyrelsen har i sitt styrdokument reglerande styrdokuments utformning beslutat att riktlinjer antas av styrelsen och nämnder. Därför kan det för tydlighetens skull vara bra att ändra benämning.
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 164 föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente enligt förslag; och att antaget reglemente ersätter Riktlinjer för utbetalning
av partistöd i Borgholms kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 §
132.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 164.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 244.
Tjänsteskrivelse - Reglemente för partistöd, 2021-11-09.
Reglemente för partistöd, 2021-11-09.
Bedömning
Kommunallagen tillåter kommunfullmäktige att besluta betala ut partistöd och ställer två krav på partierna för att kommunen ska få besluta detta. För det första ska
partiet som tar del av partistödet vara juridisk person, för det andra ska det lämna
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in en redovisning av användningen av föregående utbetalat partistöd till fullmäktige. Redovisningen lämnas för att ge allmänheten och media möjligheten att granska partierna. Redovisningen lämnas inte in för att ge fullmäktige möjligheten att avgöra i vilken utsträckning medlen använts rätt. Kommunfullmäktige kan alltså inte
vägra ett parti partistöd på grund av redovisningens innehåll. Kommunfullmäktige
kan dock vägra ett parti partistöd om redovisningen inte är inlämnad i tid.
Liggande förslag har tagits fram för att möta de krav som ställs på redovisning i lag
för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget försöker också förtydliga partiernas rättigheter och skyldigheter gentemot
kommunen.
Förslaget innehåller bland annat förtydliganden vad som inträffar ifall en ledamot
byter parti eller blir partilös. Det förklarar också hur partierna påverkas av att i
samband med val förlora samtliga av sina mandat och hur ett nytt parti i fullmäktige
inte har samma redovisningskrav som partier som fördelats partistöd innan. Dessa
förändringar föreslås för att få en tydligare handläggning av partistödet och göra
det enklare att redovisa utbetalat partistöd.
I förslaget kräver fullmäktige att partiet som önskar få ta del av partistödet ska kunna presentera ett organisationsnummer angivet av Skatteverket. Syftet med förslaget är att kommunen på ett tillförlitligt sätt ska kunna kontrollera att partier är juridiska personer utan att trovärdigheten hos andra ledamöter ska kunna ifrågasättas. Kommunstyrelsens får i förslaget i uppgift att redogöra för att en kontroll av organisationsnumret gjorts minst en gång per mandatperiod. Detta hindrar dock inte
att denna kontroll genomföras varje år.
Förslaget innebär att utbetalningen av partistödet skulle förändras. I dagsläget betalas hälften av det årliga partistödet ut i januari och hälften i augusti. Eftersom redovisningen från partierna av föregående års utbetalning lämnas till fullmäktige av
kommunstyrelsen i juni så finns det en risk att kommunen betalar ut hälften av partistödet till ett parti som inte har rätt till partistöd eller som ska ha mindre än tidigare
år. Detta kan ske ifall ett parti inte längre är en juridisk person eller om partiet har
inte lyckas fylla alla sina mandat i fullmäktige, det vill säga att de får ”tomma stolar”
i fullmäktige. För att minska risken för att det händer så föreslås att partistödet i sin
helhet betalas ut efter redovisningen lämnats. Det finns vissa konsekvenser som
följer av när utbetalningen sker.
Noteras ska att eftersom kommunfullmäktige enbart ska besluta om utbetalning,
kan kommunen inte kräva återbetalning av partistöd som betalat ut felaktigt, exempelvis om ett parti inte är en juridisk person, om partiet fått mandatstöd för ”tomma
stolar” eller om de inte kommer in med en redovisning.
I dagsläget lämnar vissa partier in sina årsredovisningar som underlag till sin redovisning. Detta är inget som krävs, varken av kommunallagen, gällande riktlinjer eller förslag till beslut. Där med kan partierna lämna redovisning enbart genom att
fylla i blanketten som finns i dag eller som tas fram i framtiden. En revisor krävs
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alltså inte, utan bara en person som granskar det som står i redovisningen och
styrker det.
Konsekvensanalys
Förslaget innebär att juridiska personer som inte har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket inte heller har rätt till partistöd. Det ger dock kommunen
ett tydligt sätt att kunna kontrollera statusen på partiet som söker partistöd. I dagsläget tydliggör inte kommunen på vilket sett som ett parti ska styrka att det är en juridisk person. Detta skapar tolkningsutrymmen i de fall ett parti inte tydligt kan visa på
att det är en juridisk person. När detta inträffar blir det då upp till fullmäktige att, från
fall till fall, avgöra vad som krävs för att styrka partiets juridiska status. Detta kan i
värsta fall leda till olika behandling av fullmäktiges partier samt leda till beslut som
inte till fullo beretts och som skapar prejudikat.
Förslaget innebär också att partierna inte får partistödet utbetalat två gånger om
året. Förslaget innebär dock inga skillnader i partistödets omfattning eller fördelning.
Förändringarna i utbetalningen av partistöd föreslås för att förtydliga kommunfullmäktiges uppgift i och med beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget ger fullmäktige möjlighet att besluta om utbetalning efter att redovisningen lämnats. Om ett parti
inte skulle lämna en redovisning eller granskningsutlåtande så kan då fullmäktige
välja att inte betala ut partistödet. Förslaget innebär att utbetalningen blir tidigare än
idag, det vill säga senast i mars månad. Förslaget ger dock inte partierna möjligheten att lämna redovisningen i samband med sina interna årsredovisningsprocesser,
vilket är vanligt i denna kommun. Reglementet och lagen kräver inte att redovisningen är lika utförlig som flera av partiernas årsredovisningar är. Förslaget innebär
därför inte en risk att partierna inte hinner lämna en redovisning, men minskar tiden
partierna har att sammanställa den med tre och en halv månad. Det är av strategisk
vikt för partierna att under just valår få partistödet utbetalat tidigare än i augusti, vilket förslaget löser.
Då syftet med redovisningen, som angett i regeringens proposition 2013/14:5 och
regeringens proposition 2016/17:17, är att ge allmänheten och media möjligheten att
granska och debattera partiernas användning av offentliga medel (partistödet) finns
det en risk att med att dela ut partistöd innan redovisningen lämnats in försvinner,
särskilt under valår. Varför detta inte föreslås.
Dagens sammanträde
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag
till beslut och per Lublins avslagsyrkande.
Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens föreslag till beslut.
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Per Lublin (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
Per Lublin (ÖP) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan).
______________
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Dnr 2020/196 004 KS

För kännedom: Socialförvaltningens och utbildningsnämndens informationshanteringsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Den administrativa enheten på kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett förslag på ny kommungemensam informationshanteringsplan. Den är framtagen enligt Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera.
Informationshanteringsplanen beskriver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras och gallras.
Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården
delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen
ansvarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslutar om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i
den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.
Arkivlagen och arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och arkiveringen av dessa.
Utbildningsnämnden 2021-12-20 § 135 och Socialnämnden 2021-12-15 § 116 har
reviderat/antagit nya informationshanteringsplaner för sina verksamheter för att
överensstämma med den ny kommungemensam informationshanteringsplanen.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2021-15-15 § 116.
Socialförvaltningens Informationshanteringsplan (med förändringar markerade), antagen av socialnämnden 2021-15-15 § 116.
Utbildningsnämnden 2021-12-20 § 135.
Utbildningsnämndens Informationshanteringsplan (vattenstämplat med UTKAST),
antagen av utbildningsnämnden 2021-12-20 § 135.
______________
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Dnr 2020/216 041 KS

För kännedom: Delårsrapport 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga granskningen och delårsrapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbunds har överlämnat revisionsgranskning
för delårsbokslut verksamhetsåret 2021.
Kommunfullmäktige har fått granskningen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 168.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 255.
Revisorerna - Utlåtande Kalmarsunds gymnasieförbund, 2021-10-14.
Granskningsrapport delårsgranskning kalmarsunds gymnasieförbund 2021, 202110-14.
Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2021-09-30 § 73.
Kalmarsunds gymnasieförbunds Delårsbokslut 2021, 2021-11-15.
______________
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Dnr 2020/213 041 KS

För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga granskningen och delårsbokslutet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Ölands kommunalförbund har överlämnat revisionsgranskning för
delårsbokslut verksamhetsåret 2021.
Kommunfullmäktige har fått granskningen för kännedom.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2021-10-08 § 42.
Delårsrapport Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2021-10-08 Bilaga 2,
2021-11-23.
Kommunstyrelsen 2021-12-21 § 186.
Revisorernas utlåtande delårsgranskning 2021, 2021-10-13.
Granskningsrapport delårsgranskning Ölandskommunalförbund 2021, 2021-10-13.
______________
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Dnr 2021/131 041 KS

För kännedom: Ölands kommunalförbunds verksamhetsplan 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Direktionen i Ölands kommunalförbund har 2021-11-26 beslutat om en verksamgetsplan för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 11.
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26.
Ölands kommunalförbund Direktionen Verksamhetsplan 2022, 2021-12-20.
______________
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Dnr 2021/223 041 KS

För kännedom: Kalmarsunds gymnasieförbunds budget 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga budgetdokumentet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Kalmarsunds gymnasieförbunds budget för 2022 som
överlämnats till kommunen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 11.
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 protokoll (§§ 95106).
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 § 96
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion Budgetdokumentet 2022, 202112-10.
______________
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Dnr 2021/224 106 KS

För kännedom: Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget
2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga verksamhetsplanen med budget till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Samordningsförbundet i Kalmar Läns verksamhetsplan
och budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-01-25 § 13.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 12.
Brev till medlemmar om verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Kalmar Län
2022, 2021-12-13.
Samordningsförbundet i Kalmar Län Verksamhetsplan och Budget 2022, 2021-1213.
______________
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Dnr 2021/238 109 KS

Anmälan: Motion (Charlotte Håkansson van Luijn M) - om hjärtstartare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Charlotte Håkansson van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2021-12-24:
att hjärtstartare installeras på lämplig plats på alla de större kommunala arbetsplatserna.
Beslutsunderlag

Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 28

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

28
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Dnr 2022/22 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Krav på vaccinering för kommunens
personal inom vård och omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till socialnämnden för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-01-07:
att en förutsättning för att få arbeta inom kommunens vård och omsorg, inklusive
hemtjänsten, skall vara att man är fullvaccinerad mot covid-19, d v s har tagit lika
många doser vaccin som man av regionen givits möjlighet till; samt
att den som inte uppfyller detta krav för att få arbeta inom kommunens vård och omsorg ska - om möjligt - erbjudas arbetsuppgifter inom kommunen där andra inte riskerar att bli smittade.
Beslutsunderlag

Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut skickas till
Socialnämnden för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 29

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

29
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Dnr 2022/28 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om ny skolbyggnad i Runsten för
grundskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-01-18:
att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt utbildningsnämndenatt dels planera för
uppförande av en helt ny skolbyggnad i Runsten med ambitionen att den ska kunna
tas i anspråk helst redan till skolstart ht 2023, samt att dels äska medel för detta.
Beslutsunderlag
Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till utbildningsnämnden för beredning.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 30

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

30
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Dnr 2022/42 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om ett minnesmärke för öländska
coronaoffer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-02-02:
att när pandemin är över låta sätta upp ett minnesmärke till åminnelse av de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna av covid-19.
Beslutsunderlag

Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 31

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

31
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Dnr 2021/7 101 KS

Anmälan: Interpellation (Marwin Johansson KD) - till kommunstyrelsens
ordförande och Borgholm Energis styrelseordförande om kloridhalten
på vattnet från avsaltningsanläggningen i Sandvik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
ge Marwin Johansson (KD) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid
nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) och Borgholm Energis styrelseordförande Staffan Larsson
(C):
Jag är mycket tacksam över att kommunen har satsat på att bygga denna anläggning vilket gör oss mindre sårbara när det gäller vattentillgången.
På senare tid har det dock kommit upp frågor gällande kloridhalten i vattnet och om
det skulle kunna vara skadligt för hälsan och utrustning i hemmet. Några fastighetsägare i området har haft problem med varmvattenberedare som har gått sönder. Det har då spekulerats över om det finns något samband med vattnet från avsaltningsanläggningen. De som får sitt vatten från Sandvik blir av fackmän numera
rekommenderade att köpa rostfritt kärl när man byter beredare.
Min fråga till er som ordförande för KS respektive BEAB är:



Går det att sänka kloridhalten på vattnet från avsaltningsanläggningen i
Sandvik?
Vad fordras i så fall för att göra det?

Beslutsunderlag
Interpellationen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Borgholm Energis styrelseordförande
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 32

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

32
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Dnr 2022/54 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om en återgång till tidigare färdväg
för bussarna genom Borgholm innerstad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-02-14:
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder
som behövs för att återfå tidigare eller liknande färdväg för länstrafikens bussar
genom Borgholms innerstad på linje 101 på sträckan mellan Borgholm och Kalmar
och vice versa. Inklusive lämpliga hållplatser.
Beslutsunderlag
Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 33

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

33
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Dnr 2022/51 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om kommunala trygghetsboenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-02-14:
att kommunen ska skapa trygghetsboenden för äldre runt om i kommunen
att uppdra åt kommunstyrelsen att genom annonsering och dialogmöten dels samla in önskemål om lämpliga platser, och dels tips om lämpliga byggnader, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda köp av lämpliga fastigheter för ändamålet.
Beslutsunderlag

Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

34
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Dnr 2022/52 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om ett nytt äldreboende i Runsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till socialnämnden för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-02-14:
att kommunfullmäktige beslutar ge i uppdrag att planera för ett nytt äldreboende
(särskilt boende) i lämplig storlek i Runsten.
Beslutsunderlag

Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut skickas till
Socialnämnden för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 35

Sammanträdesdatum

Paragraf

2022-02-14

35
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Dnr 2022/53 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-0214:
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder
som behövs för att snarast ordna en hållplats så att länstrafikens bussar stannar
för av- och påstigande vid Hälsocentralen i Borgholm.
Beslutsunderlag

Motionen.
Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

