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§ 36  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

______________
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§ 37  
 
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 (Erik Arvidsson SD) till socialnämndens ordförande 
angående personalfrågor 

 Anmälan: Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens och krisled-
ningsnämndens ordförande om kommunens kontakt med MSB med mera 

 Anmälan: Interpellation (Per Lublin ÖP) till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande om skyddsrum 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om revidering av arbetsordningen angå-
ende deltagande på distans 

______________
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§ 38  
 
Allmänhetens frågestund 

Dagens sammanträde 
Ärendet utgår då ingen från allmänheten närvarar i syfte att ställa frågor till fullmäk-
tige. 

______________
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§ 39  
 
Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Ärendet utgår eftersom ingen från revisionen bett om att få lämna information till 
kommunfullmäktige under detta möte. 

______________ 
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§ 40  
 
Presentation: Socialnämnden arbete 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande och kommunens socialchef har bjudits till dagens full-
mäktigesammanträde för att presentera nämndens arbete. 

Socialnämndens ordförande och socialchefen redogör bland annat för socialnämn-
dens och förvaltningens arbete med mottagningen av människor som flyr kriget i 
Ukraina. 

______________
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§ 41  
 
Presentation: Utbildningsnämndens arbete 

Dagens sammanträde 
Utbildningsnämndens ordförande och kommunens utbildningschef har bjudits till da-
gens fullmäktigesammanträde för att presentera nämndens arbete. 

Utbildningsnämndens ordförande och utbilningschefen redogör bland annat för ut-
bildningsnämndens och förvaltningens arbete med mottagningen av folk som flyr 
kriget i Ukraina. 

______________
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§ 42 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Interpellation (Marwin Johansson KD) - till kommunstyrelsens ordfö-
rande och Borgholm Energis styrelseordförande om kloridhalten på 
vattnet från avsaltningsanläggningen i Sandvik 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande Ilko Corkovic (S) och Borgholm Energis styrelseordförande Staffan Larsson 
(C): 

Jag är mycket tacksam över att kommunen har satsat på att bygga denna anlägg-
ning 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 fastig-
hetsägare i området har haft problem med varmvattenberedare som har gått sön-
der. Det har då spekulerats över om det finns något samband med vattnet från av-
saltningsanläggningen. 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 Sand-
vik? 

• Vad fordras i så fall för att göra det? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationsvaret. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) och Borgholm Energis styrelseord-
förande Staffan Larsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 

Sandviks vattenverk är mycket viktigt för leveransen av dricksvatten till hushåll och 
verksamheter. Oavsett väder, regn eller torka upprätthålls leveranserna dygnet runt 
och årets alla dagar av rent och friskt vatten. Vattnet som Sandviks vattenverk leve-
rerar är livsmedelsgodkänt och uppfyller alla krav i EU:s vattendirektiv. 
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Vattendirektivet anger en högsta nivå för till exempel klorid (salt) i dricksvatten om 
250 mg/liter. Dricksvatten börjar få en saltsmak vid 300 mg/liter. I Sandvik har me-
delvärdet varit 91 mg/liter sedan invigningen 2017, med en tendens till ökning det 
senaste året. 

I ett avsaltningsverk passerar det vatten som ska renas ett antal membran som tar 
bort föroreningar och salt. Vart femte år byts membranen. I år, innan sommaren, är 
det dags att förnya membranen i Sandvik. Med nya membran kommer den lilla salt-
mängden i dricksvattnet minskas ytterligare. 

När vattnet passerat de renande membranen tillsätts olika mineraler för att öka kva-
liteten på dricksvattnet innan det levereras till vattenkunderna. Vattnet smakar bättre 
och blir nyttigare. 

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet görs fortlöpande mätningar. Dessutom 
undersöks avloppsvattnet för se eventuella förändringar av till exempel olika metal-
ler. 

Bland annat mäts kopparhalten, som kan vara en indikation på korrosion av tex 
kopparrör och värmesystem. 

Mätningarna visar att halten koppar i avloppsvattnet har minskat väsentligt sedan 
Sandviks vattenverk togs i drift. Lägre kopparhalter indikerar minskad korrosion och 
därmed förslitning av kopparrör och värmesystem. 

______________
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§ 43 Dnr 2022/31 024 KS 
 
Medel för löneöversyn 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta tilläggsbudget om 2 855 000 kronor för löneöversyn år 2022 för att fi-

nansiera föreslagen löneöversyn och avtalad arbetstidsförkortning. 

Ärendebeskrivning 
Personalutskottet ska fastställa löneutrymmet inför 2022 års löneöversyn.  

Inför 2022 års löneöversyn har Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
genom avtal med Sveriges kommuner och regioner kommit överens om en arbets-
tidsförkortning för de som (ständigt) arbetar nattetid. Enligt avtalet har kommunen 
möjlighet att räkna av denna lönekostnad i den planerade löneöversynen 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 24 i egenskap av personalutskott 
beslutade att påbörja löneöversyn 2022; och att fastställa utrymmet för löneöversyn 
2022, inklusive särskilda satsningar och sociala kostnader till 14 145 000 kronor, 
förutsatt att fullmäktige antar äskad tilläggsbudget. Särskild satsning i 2022 års lö-
neöversyn ska ske enligt löneanalys och prioriteringars av varje förvaltningschef i 
samråd med HR-chefen. 

Kommunstyrelsen 2022-03-01 § 18 föreslog kommunfullmäktige föreslå kommun-
fullmäktige att anta tilläggsbudget om 2 855 000 kronor för löneöversyn år 2022 för 
att finanseras föreslagana löneöversyn och avtalad arbetstidsförkortning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-01 § 18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 24. 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-27. 

Bedömning 
För att bibehålla kommunens konkurrensstarka löner behöver kommunen utöka sin 
ram för lönöversyn år 2022. 

Att göra en avskrivning för värdet av den avtalade arbetstidsförkortningen för vissa 
Kommunal-anslutna arbetare skulle innebära att kommunens löneutveckling på-
verkas negativt i relation till andra kommuner. De som i störst utsträckning påver-
kas är generellt undersköterskor, vårdbiträden och omsorgsassistenter. 
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Konsekvensanalys 
I och med den senaste prognosen visar på högre skatteintäkter än budgeterat, så 
finns det utrymme för att utöka ramen för löneöversyn år 2022. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Marcel van Luijn (M), Staffan Larsson (C) och 
Erik Arvidsson (SD) 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 kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
HR-chefen för verkställande 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
______________
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§ 44 Dnr 2022/36 001 KS 
 
Förbundsbildning Räddningstjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  Borgholms kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, Emmaboda, 

Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås bildar 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost från och med 2023-01-01. Då 
övertar kommunalförbundet ansvaret för medlemskommunernas räddnings-
tjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara 
för inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen förbunds-
ordning. 

att godkänna förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Sydost. 

att  direktionen i Ölands kommunalförbund får teckna avtal med kommunalför-
bundet Räddningstjänsten Sydost om att kommunalförbundet övertar perso-
nal och anläggningar med mera på i huvudsak de villkor som framgår av upp-
rättat förslag till ”Avtal”. Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de 
eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för att genomföra beslutet om 
att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att godkänna Borgholms kommuns del av budget 2022 och 2023 för bildande av 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att  välja kommunstyrelsens ordförande, Ilko Corkovic, som ledamot och opposi-
tionsråd, Carl Malgerud, som ersättare i förbundsdirektionen för kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Sydost under innevarande mandatperiod. För-
bundsdirektionen ska fram till den 2022-12-31 utgöra interimsdirektion. De får 
då fatta de beslut som behövs för att kommunerna ska kunna genomföra 
verksamhetsövergång till kommunalförbundet till 2023-01-01. 

att  välja Jan Hellroth till förtroendevald revisor i kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Sydost för Borgholms kommun under innevarande mandatperiod. 

att  utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Borgholms 
kommun övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal rädd-
ningstjänst. Kommunernas ansvar regleras i 3 kapitlet i lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommunerna, enligt LSO, 
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även för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet samt verkande för att 
alla typer av olyckor förebyggs) och sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mel-
lan de kommunala räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och 
mer samverkan mellan dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är en 
lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och räddningsnämnden/di-
rektionen) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom 
nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmäs-
sig förmåga och minutoperativ sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. 
Detta ledde till många och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samver-
kan, både lokalt, regionalt och nationellt. Vanligaste framtida klimatscenarios gör 
också gällande att extremväder kommer vara mer frekvent förekommande i framti-
den. 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommu-
nerna har att hantera. Diverse utredningar har också gjorts nationellt som belyser 
dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i framtiden: 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 
 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddnings-

tjänst 
 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

Bland annat utifrån ovanstående erfarenheter och utredningar togs en reviderad 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor fram, som började gälla 2021-01-01. Utöver 
den förändrade lagstiftning, har fyra nya föreskrifter antagits (gällande från och 
med 2022-01-01): 

 Föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 
2021:1) 

 Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin 
tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBFS 2021:8 

 Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats, 
MSBFS 2021:5  

 Föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst, 
MSBFS 2021:4 

Revideringen av lagstiftningen med tillhörande föreskrifter, ställer ökade krav på 
räddningstjänsterna, bland annat avseende ledning av stora räddningsinsatser 
(både övergripande ledning (systemledning) och operativ ledning). Utöver detta 
ställs nya och förändrade krav på det förebyggande arbetet, utökade krav på 
olycksutredning samt mer detaljerade krav om utformning av kommunens hand-
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lingsprogram för räddningstjänst. Även förändrad tolkning av annan lagstiftning på-
verkar räddningstjänsten och ger merarbete. Exempel på detta är miljöbalken och 
arbetsmiljölagen.  

Det framgår i förarbetena för den förändrade LSO, att områdena vid samverkan in-
te bör bli för små resursmässigt men inte heller för stora eftersom detta riskerar att 
skapa en distans till de pågående räddningsinsatserna och övrig kommunal verk-
samhet. Dessa avvägningar kan bli särskilt påtagliga i de delar av landet där be-
folkningstätheten är låg.  

Gällande tvingande reglering om geografisk indelning av räddningstjänsterna och 
samverkan för dessa, så övervägdes detta i förarbetena till den nya LSO som gäl-
ler från 2021-01-01. Dock togs detta inte med i ny lagstiftning då utredningen kom 
till slutsatsen att det är kommunerna själva som bäst kan avgöra hur kraven i den 
nya lagstiftningen ska uppfyllas. 

Kraven på ökad operativ ledningsförmåga gör att räddningstjänsterna måste sam-
verka och/eller organiseras på annat sätt. Redan innan den nya reviderade lag-
stiftning togs fram var merparten av räddningstjänstpersonal i Sverige anställd i 
kommunalförbund. Det är rimligt att anta att behovet av att arbeta i större organisa-
tioner kommer anses öka utifrån kraven i ny lagstiftning.  

Som alla offentliga verksamheter så ökar ju också kraven generellt på rationell och 
rättssäker hantering av det samlade förvaltningsuppdraget, vilket av många rädd-
ningschefer ses som svårt att klara. Att i någon form förändra arbetssätt anses där-
för nödvändigt. Ett viktigt grundläggande förhållande att ha med sig när man be-
dömer behovet av ett eventuellt större räddningstjänstförbund, är räddningsche-
fens ansvar enligt LSO. Ansvaret har samma lydelse som i tidigare lagstiftning; 
”räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad”.  

Detta och ovanstående förutsättningar samt nya krav talar för att det eventuellt kan 
vara lämpligt att bilda ett större räddningstjänstförbund.  

Det övergripande målet för en eventuellt större räddningstjänstorganisation, bör va-
ra att bättre hantera nuvarande och kommande krav utifrån förändrad lagstiftning 
samt andra ökande krav – med bibehållen rådighet över det som behöver beslutas. 
Detta för att i slutänden kunna ge kommuninnevånarna en så kvalitativt bra och 
kostnadseffektiv räddningstjänst som möjligt. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Ny-
bro, Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har ti-
digare haft en samverkan som under senare år har utvecklats vidare. Utifrån 
ovanstående bakgrund så hade räddningscheferna i dessa räddningstjänster, vå-
ren 2019, kommit till gemensam insikt att de ansåg att deras befintliga räddnings-
tjänstorganisationer var för små och den samverkan som befintliga och kommande 
lagkrav krävde, var mycket betungande att hantera.  
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För att belysa ovanstående så initierades gemensamma dialogmöten med kom-
munledningarna av räddningscheferna i södra Kalmar län under 2019. Vid det and-
ra dialogmötet så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation 
borde utreda/sammanställa sina egna utmaningar. Därefter skulle ställning tas till 
hur åtgärder skulle kunna göras, enskilt eller i samverkan och hur samverkan i så 
fall borde se ut. Vid redovisning av respektive organisations förutsättningar så kon-
staterades att många av utmaningarna och tillkortakommanden var gemensamma. 
Därför ställdes frågan; skulle skapande av ett större räddningstjänstförbund vara 
ett bra sätt att skapa bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar som rädd-
ningstjänsterna står inför, eller ska samverkan utvecklas på annat sätt och/eller 
skulle varje räddningstjänst lösa sina egna problem? 

Under våren 2020 hade räddningscheferna i Oskarshamn och Mönsterås/Högsby 
(HMO) kommit till samma slutsats som kollegorna i södra länet. HMO hade sedan 
tidigare ett par år tillbaka motsvarande operativ samverkan som man nyligen hade 
startat upp i södra länet, och man hade också börjat samverka inom diverse andra 
områden. De utmaningar som man konstaterat i södra länet hade man också till 
stora delar identifierat inom HMO. 

Förfrågan gjordes från räddningscheferna inom HMO till södra länet, om det var 
möjligt att bredda eventuellt utredningsuppdrag till att omfatta även deras tre kom-
muner. Detta lyftes politiskt i respektive kommun och vid möte mellan de nio kom-
munernas kommunledningar 2022-09-22, bestämdes det att utredningsfrågan for-
mellt skulle beslutas i de nio berörda kommunerna. Beslut om att genomföra utred-
ning av ett gemensamt räddningstjänstförbund togs i samtliga nio kommuner under 
hösten 2020. Utredningen skulle genomföras med interna resurser. 

Process 

Utredningsprocessen har skett i två steg. Steg 1 där två processledare tillsammans 
med räddningscheferna tog fram grundläggande underlag, bland annat: 

 Övergripande riskbeskrivning/-analys (hur ser behovet ut att hantera olycks-
risker ut inom området och i respektive kommun).  

 Nuvarande organisation och resurser. 
 Konstaterade utmaningar och behov utifrån nya lagstiftade krav. 
 Förslag till grundläggande principer. En viktig grundläggande princip i arbe-

tet har varit att befintlig stationsstruktur (avseende antal brandstationer), 
skall lämnas orörd. 

 Framtagande av fiktiv, möjlig framtida organisation (se innebörd i rappor-
ten). 

I detta steg konstaterades också att vissa frågor behövde belysas djupare och med 
annan kompetens, varför beslut att tillsätta tre delutredningsgrupper togs (steg två 
av utredningen): 
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 Teknik – system och IT (hur hantera dess frågor praktiskt, hur påverkas 
ekonomin). Samordnare för arbetet har varit digitaliseringschefen i Kalmar 
kommun 

 HR-frågor (hur hantera vissa löne- och arbetstids-/arbetsschemaskillnader): 
samordnare för arbetet har varit HR-chefen i Oskarshamns kommun 

 Ekonomifrågor: utifrån framtagen modell har räddningstjänstkostnaderna 
(bland annat utifrån nya krav), jämförts utifrån hantering i befintliga organi-
sationer och i ett eventuellt gemensamt framtida förbund. 

Finansieringsmodell vid skapande av ett förbund och även framgent, har tagits 
fram – och redovisas också i utredningen. 

Samordnare för arbetet har varit ekonomidirektören i Kalmar kommun. 

Processledarna har hållit ihop arbetet och har författat rapporten. Räddningsche-
ferna har utgjort referensgrupp och Kommunstyrelseordförandena samt kommun-
cheferna/-direktörerna har utgjort styrgrupp i arbetet. Övergripande information till 
personalen har givits löpande och riskutredningar har gjorts. Informationsmöte 
hölls med de regionala fackliga organisationerna i juni 2021. 

Slutsatser i utredningen  

Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda ett 
räddningstjänstförbund för de aktuella kommunerna och jämföra detta med vad 
som skulle krävas om kommunen valde att fortsätta bedriva räddningstjänst i be-
fintlig organisation. Detta utifrån de utmaningar som räddningstjänsterna står inför, 
nu och i framtiden. 

Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ ledning), 
så kan frågan ses från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle påverkas av en 
förbundsbildning och dels hur övrig verksamhet i befintlig organisation skulle på-
verkas. 

Båda dessa perspektiv bedöms i utredningen, bättre kunna hanteras i ett gemen-
samt räddningstjänstförbund. 

Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse, så bedöms ett räddningstjänst-
förbund vara mer fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga räddningstjänstorganisatio-
ner. 

Utredningens samlade slutsats talar därför för ett bildande ett gemensamt rädd-
ningstjänstförbund, för de nio aktuella kommunerna. 

Kommunstyrelsen 2022-03-01 § 21 föreslår kommunfullmäktige att Borgholms 
kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, Emmaboda, Högsby, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås bildar kommunalförbundet Rädd-

17



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-21 44   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

ningstjänsten Sydost från och med 2023-01-01. Då övertar kommunalförbundet 
ansvaret för medlemskommunernas räddnings-tjänst samt den myndighetsutöv-
ning som kommunerna är skyldiga att svara för inom detta område samt i övrigt 
vad som specificeras i antagen förbundsordning; att godkänna förslaget till för-
bundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost; att direktionen i 
Ölands kommunalförbund får teckna avtal med kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar med 
mera på i huvudsak de villkor som framgår av upprättat förslag till ”Avtal”. Kom-
munstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan 
bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Sydost; att godkänna Borgholms kommuns del av budget 2022 och 2023 
för bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost; att välja kommun-
styrelsens ordförande, Ilko Corkovic, som ledamot och oppositionsråd, Carl Malge-
rud, som ersättare i förbundsdirektionen för kommunal-förbundet Räddningstjäns-
ten Sydost under innevarande mandatperiod. Förbundsdirektionen ska fram till den 
2022-12-31 utgöra interimsdirektion. De får då fatta de beslut som behövs för att 
kommunerna ska kunna genomföra verksamhetsövergång till kommunalförbundet 
till 2023-01-01; att välja förtroendevald revisor i kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Sydost för Borgholms kommun under innevarande mandatperiod och att 
utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Borgholms 
kommun övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-01 § 21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08 § 38. 

Avtal avseende övertagande av personal och anläggningstillgångar samt drift av 
vissa IT-system, 2022-01-30. 

Räddningstjänstutredning för nio kommuner i Kalmar län, 2022-01-30. 

Gemensam viljeinriktning (Ensam är inte stark) i frågan från kommunstyrelseordfö-
randena i de nio berörda kommunerna, 2022-01-31. 

Omställningskostnader och migrationskostnader, budget 2022 och 2023, 2022-01-
30. 

Bedömning 
Förutsatt att samtliga nio kommuner fattar beslut om att bilda ett gemensamt rädd-
ningstjänstförbund: 

Utsedd direktion för förbundet bör under 2022, i samråd och samverkan med med-
lemskommunerna, besluta om de åtgärder som behövs för att nedan nämnda 
verksamhetsövergång ska kunna ske. 

Rekrytering och anställning av förbundschef bör via kommunalförbundets direk-
tions försorg, ske snarast efter bildandet av förbundet.  
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Tecknande av avtal rörande former för personalövergång, övertagande av anlägg-
ningstillgångar samt hantering av drift samt, ska göras innan verksamhetsövergång 
planeras ske (2023-01-01). 

Senast under det nya förbundets första verksamhetsår, ska inrangeringsförhand-
lingar hållas. 

Som grund för att påbörja utredningen om eventuellt gemensamt räddningstjänst-
förbund låg de utmaningar nuvarande organisation hade för att kunna leva upp till 
befintliga och kommande lagkrav. En genomgång av dessa utmaningar återfinns i 
bilaga 5 i utredningsrapporten. 

Räddningschefens bedömning överensstämmer med utredningens slutsats: ett 
större räddningstjänstförbund kommer kunna hantera dessa utmaningar på ett bätt-
re sätt än vad den nuvarande räddningstjänstorganisationen kan göra. I stort hand-
lar utmaningarna om att det saknas tillräcklig arbetskraft och specialkompetens för 
att uppfylla lagkraven. Den utökade arbetskraft och specialkompetens som behövs 
kommer i ett större räddningstjänstförbund kunna lösas genom ett mer optimalt 
nyttjande av befintlig personal. 

Bland utmaningarna finns även delar som inte automatiskt löses genom att bilda ett 
större förbund, framför allt rekrytering av deltidsbrandmän. Men även här bedöms 
ett större förbund på ett bättre sätt kunna hantera problematiken genom att det 
finns mer resurser som kan jobba med frågan kontinuerligt. 

För Borgholms bedöms inte bildandet av ett större förbund innebära någon påver-
kan på den kommunala verksamheten, eftersom räddningstjänstverksamheten re-
dan idag bedrivs i ett kommunalförbund. 

Den risk- och konsekvensutredning som är framtagen i samverkan med de fackliga 
organisationerna kommer vara ett levande dokument genom hela den eventuella 
förändringsprocessen som en verksamhetsövergång innebär. 

Konsekvensanalys 
Budgeterade kostnader vid bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost för Borgholms kommun bedöms vara 205 000 kronor år 2022 och 485 000 
kronor år 2023. Detta inkluderar inte driftkostnader för Ölands kommunalförbund år 
2022 eller kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost 2023. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för att revisorerna föreslår Jan Hellroth, som för tillfället är revi-
sor för Ölands kommunalförbund, som förtroendevald revisor i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost för Borgholms kommun under innevarande mandatperi-
od. Presidiet inkluderar revisorernas förslag kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

19



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-21 44   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Revisorerna 
Ölands kommunalförbund 
Berörda kommuner 
______________
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§ 45 Dnr 2022/60 KS 
 
Uppdatering av PBL-taxa Miljö- och byggnadsnämnden 2022-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  ändra alla priser i tabell 1 så att de stämmer med nya timpriset på 1 188 kro-

nor.  

att  helt ta bort kolumnen som anger den procentuella höjningen och istället för-
klara i text, i början av PBL-taxan. 

att på ett par åtgärder i taxan, där det ligger det 0 kronor i kolumnen för priset 
2021, ska fälten korrigeras så att de lämnas tomma då kostnaden inte var  
0 kronor förra året. 

att anta tidsuppskattning för upprättande av nybyggnadskarta, baskarta, utsätt-
ning och lägeskontroll. 

Ärendebeskrivning 
I samband med arbetet med att fakturera ut till kund, upptäcktes en del felaktighe-
ter i taxan. Förvaltningen hade en avstämning med miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott 2022-02-01 och förklarade de uppkomna felaktigheterna.  

• I taxan tabell 1 är priserna uppräknade i två delar. Dels har man höjt avgiften 
per åtgärd med 2%, sedan har man även räknat upp tim-taxan med 2 % vilket 
är korrekt. Men man skulle bara räknat upp tim-taxan. Som exempel: Om man 
fakturerar planenligt hus, max 100 m2, blir tim-debiteringen 23 760 kronor istäl-
let för 23 766 kronor. Förvaltningen behöver ett besked/beslut om att revidera 
kolumnen ”Taxa 2022” i tabell 1. Det finns ytterligare en kolumn som heter 
”Förändring %”, den tappar sin funktion då förändringen ligger på tim-avgiften 
och inte på varje avskild avgift vilket gör att procentsatsen inte stämmer exakt.  

• Även kart- och mätavgifterna har höjts med 2% baserat på 2021 års avgifter 
som i sin tur baserades på milliprisbasbeloppet. För att göra dessa avgifter till 
fasta avgifter måste dessa även baseras på timmar. I taxedokumentet ser man 
att man har en fast avgift men den avgiften saknar grundavgift i form av en tim-
kostnad eller milliprisbasbelopp. Det gör att dessa avgifter blir svåra att hantera 
i systemet. Förvaltningen behöver ett beslut om kartorna, att de ska antas en-
ligt tidskattningsdokumentet daterat 2022-02-16 avseende upprättande av ny-
byggnadskarta, baskarta, utsättning och lägeskontroll. 

• Meningen i taxebestämmelserna, sidan 4 i taxedokumentet under rubrik ”Änd-
ring av taxa”: Om en sådan höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna 
10-tal kronor, ska avgiften avrundas nedåt till närmsta 10-tal kronor”. Den här 
meningen behöver tas bort då taxan grundar sig på timmar och en timtaxa och 
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vi kan inte korrigera priset neråt, det går inte att skriva in lösa belopp i syste-
met. Den har alltid stått med men inte tillämpats under 2021. 

Miljö och byggnadsnämndens 2022-02-23 § 30 beslutade att be kommunfullmäkti-
ge anta rättelserna enligt följande: att korrigera alla priser i tabell 1 så att de stäm-
mer med nya timpriset på 1 188 kronor; att helt ta bort kolumnen som anger den 
procentuella höjningen och istället förklara i text, i början av PBL-taxan; att på ett 
par åtgärder i taxan, där det ligger det 0 kronor i kolumnen för priset 2021 – de fäl-
ten ska korrigeras så att de lämnas tomma då kostnaden inte var 0 förra året; och 
att anta tidsuppskattning för upprättande av nybyggnadskarta, baskarta, utsättning 
och lägeskontroll. 

Kommunstyrelsen 2022-03-01 § 27 föreslår kommunfullmäktige att ändra alla pri-
ser i tabell 1 så att de stämmer med nya timpriset på 1 188 kronor; att helt ta bort 
kolumnen som anger den procentuella höjningen och istället förklara i text, i början 
av PBL-taxan; att på ett par åtgärder i taxan, där det ligger det 0 kronor i kolumnen 
för priset 2021, ska fälten korrigeras så att de lämnas tomma då kostnaden inte var 
0 kronor förra året; och att anta tidsuppskattning för upprättande av nybyggnads-
karta, baskarta, utsättning och lägeskontroll. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-01 § 27. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 30. 

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2022-02-23. 

Ny taxa ”Taxor 2022”, 2022-02-16. 

Tidsuppskattning, uppdaterad, 2022-02-16. 

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 kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________ 
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§ 46 Dnr 2022/14 109 KS 
 
Redovisning av inkomna e-förslag och motioner som är under bered-
ning mars 2022 

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

ning till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa 

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

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

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redo-
visning. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna e-förslag och motioner som är under beredning mars 
2022, 2022-03-11. 

______________
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§ 47 Dnr 2022/72 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Gör något åt Sjöstugan i Byxelkrok 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen 

som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.  

Ärendebeskrivning 
Britt Lise-Lott Wahlén föreslår följande i ett e-förslag och fått minst 25 röster av 
Borgholms kommuninvånare: 

Se till att sjöstugan får nya ägare med nya affärsidéer eller riv byggnaden. Nu när 
kommunen lagt ned mycket resurser att göra hamnen så fin så är det dags att ta 
tag i Sjöstugans ägare. Kommunen måste i alla fall kunna göra fint på marken mel-
lan utegymmet och sjöstugan. 

Beslutsunderlag 
E-förslag: Gör något av Sjöstugan i Byxelkrok. 

Dagens sammanträde 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. Osäkerhet 
ifall personen som lämnat förslaget har rätten att lämna ett e-förslag framkommer, 
varför kommunen system kan vara orsakande. Därför lyfts följande förslag till beslut: 

Att kommunfullmäktige beslutar att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för be-
redning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 48 Dnr 2022/73 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxel-
krok via Enerumsvägen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att förslag-

personen som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.   

Ärendebeskrivning 
Barbro Adolfsson föreslår följande i ett e-förslag och fått minst 25 röster av Borg-
holms kommuninvånare: 

Att Borgholms kommun samråder med Kalmar Länstrafik i syfte att förbättra linje-
dragningen för bussarna via Enerumsvägen till och från Byxelkrok. Med detta 
medborgarförslag vill jag att Borgholms kommun driver det enkla och lätt genom-
förbara förslag som fördes fram redan 2019: Låt varannan tur till och från Byxelkrok 
gå via Enerumsvägen samt återställ tidigare busshållplatser längs vägen. Bak-
grund: Sedan sommaren 2019 har KLT, genom ett plötsligt och illa genomtänkt be-
slut om linjedragningen för buss 101, drastiskt försämrat tillgänglighet och trygghet 
för boende och besökande längs Enerumsvägen mellan Bödasandsrondellen och 
Byxelkrok. Buss 101/106 som sedan årtionden trafikerat denna väg (med ibland 
vissa turer via väg 136) går numera endast på väg 136. Den stannar då vid två 
hållplatser mot tidigare 6–7 på Enerumsvägen. Samtliga dessa hållplatser på Ene-
rumsvägen har under tidigare år utnyttjats av såväl många fastboende (varav flera 
barnfamiljer) som fritidsboende och besökande. Numera har dock barn och ung-
domar, äldre, funktionsnedsatta och personer som av klimatskäl eller annat inte kör 
bil, ingen som helst möjlighet att ta bussen. Närtrafiksystemet innebär inget alter-
nativ, då det är uselt kopplat till södergående bussars tidtabeller, har få avgångar, 
inte går på söndagar, kräver framförhållning och långa väntetider i telefon för be-
ställning samt utestänger resande med husdjur. Närtrafiken är dessutom ensidigt 
inriktat mot Löttorp, vilket diskriminerar handel och andra verksamheter i Byxelkrok. 
Längs Enerumsvägen finns ett stort antal fritidshus samt flera verksamheter som, 
efter linjeomläggningen, inte längre kan nås utan bil (eller för vissa, med cykel): 
camping och inredningsaffär (Tokenäs), golfbana, padel och café (Enerum), kultur-
och naturevenemang (Brokärr), massage och utställning (Hunderum), med mera. 
Tillgängligheten till viktiga botaniska lokaler har också försvunnit. Jag är även rädd 
för att de indragna bussförbindelserna gör att vissa tvekar att bosätta sig i kommu-
nen, då det inte är lika enkelt att cykla under höst och vinter som på sommaren. 
KLT har motiverat omläggningen med hållbarhetsskäl, men detta utan någon tydlig 
analys. Konsekvensen har snarare i stället blivit en ökad klimatbelastning genom 
att många resor och transporter numera måste ske med bil. Vägen via 136 är mar-
ginellt kortare, men genom Torp krokigare och starkt trafikerad, och mer riskabel 
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för cyklister och gående. Den nya linjedragningen har även inneburit en nyskapad 
trafikosäker hållplats i Byxelkrok, som försvårat för den lokala handeln. När om-
läggningen blev känd under sommaren 2019 blev chocken stor, protesterna 
många, med insändare och protestskrivelser och upprörda samtal till KLT. Dessa 
bemöttes med arrogans och argument som visat sig grundlösa och felaktiga. Där-
efter har coronapandemin lett till annat att tänka på. Jag inser att detta inte är en 
beslutsfråga för Borgholms kommun. Men KLT:s beslut har fått starka negativa 
konsekvenser för mångas vardagsliv i kommunens norra del, särskilt för barn/ung-
domar och äldre. Därför föreslår jag att kommunen inleder samråd med KLT för att 
lösa upp de (prestige)knutar som förhindrar en klok kollektivtrafikförsörjning för 
denna del av norra Öland (och kanske även för andra delar av kommunen). Detta 
av hänsyn till tillgänglighet, trygghet och hållbarhet, och för en förbättrad service till 
kommunens medborgare och besökare. I tider av drastiska klimatförsämringar är 
detta en nödvändig och framsynt politik. 

Beslutsunderlag 
E-förslag: Samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen. 

Bifogat underlag "Medborgarförslag_till_Borgholms_kommun_26_juli". 

Dagens sammanträde 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. Eftersom 
osäkerhet i föregående ärende om ifall förslagställeren har rätten att lämna ett e-för-
slag framkommer, varför kommunen system kan vara orsakande. lyfts följande för-
slag till beslut: Att kommunfullmäktige beslutar att lämna e-förslaget till kommunsty-
relsen för beredning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt att lämna 
e-förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 49 Dnr 2022/74 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen 

som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.   

Ärendebeskrivning 
Klas Joakim Karlsson föreslår följande i ett e-förslag och fått minst 25 röster av 
Borgholms kommuninvånare: 

Alla gymnasieelever, oavsett om de bor inackorderade i Kalmar med omnejd eller 
inte och oavsett om de har inackordersbidrag, måste kunna få ett busskort för att 
kunna ta sig hem till Öland på helger etc. Detta skulle inte innebära någon extra 
kostnad för kommunen (möjligen en mindre förlorad inkomst) men är en betydligt 
viktigare hjälp och signal till familjer på norra/östra ön om att det är möjligt och 
önskvärt att de bor kvar i dessa utkanter av kommunen även efter det att deras 
tonåringar börjar gymnasiet!!.  

Beslutsunderlag 
E-förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever. 

Dagens sammanträde 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. Eftersom 
osäkerhet i föregående ärende om ifall förslagställeren har rätten att lämna ett e-för-
slag framkommer, varför kommunen system kan vara orsakande. lyfts följande för-
slag till beslut: Att kommunfullmäktige beslutar att lämna e-förslaget till kommunsty-
relsen för beredning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt att lämna 
e-förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 50 Dnr 2022/75 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Landhockeyplan med rink i Borgholm 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen 

som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.   

Ärendebeskrivning 
Moa Elisabeth Larsson föreslår följande i ett e-förslag och fått minst 25 röster av 
Borgholms kommuninvånare: 

Vi skulle vilja att den befintliga hockeyrinken som används på vintern i Borgholm 
skulle stå ute året om för att användas som landhockey/inlinesplan. Vet att mina 
med många andra barn saknar någonstans att kunna spela landhockey, hittills har 
vi fått åka till Kalmar för att göra detta. Med ett bra lagt underlag med asfalt så har 
barn att göra i många olika åldrar. Dessutom skulle intresset för hockey också öka 
vilket är kul för satsningen man gjort i Kalmar. 

Beslutsunderlag 
E-förslag: Landhockeyplan med rink i Borgholm. 

Dagens sammanträde 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. Eftersom 
osäkerhet i föregående ärende om ifall personen som lämnat förslaget har rätten att 
lämna ett e-förslag framkommer, varför kommunen system kan vara orsakande. lyfts 
följande förslag till beslut: Att kommunfullmäktige beslutar att lämna e-förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt 
att lämna e-förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 51 Dnr 2022/76 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Omklädningshytt / Badhytt Vid Sjöstugans bryggor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen 

som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.   

Ärendebeskrivning 
Veronica Magdalena Silfverling, med flera, föreslår följande i ett e-förslag och fått 
minst 25 röster av Borgholms kommuninvånare: 

Vi är ett gäng badflickor som badar året runt vid Sjöstugans badbryggor. Vår ba-
daktivitet ökar under höst, vinter och vår-då vädret är som sämst med andra ord. Vi 
skulle vilja föreslå att man bygger några enkla omklädningshytter/ badhytter med 
tak vid någon eller rent av vid båda bryggorna nu när Sjöstugeområdet görs om 
och det blir så fint!!! Det skulle vara väldigt trevligt att kunna få lite skydd medans 
man byter om när Ölandsfåken viner eller regnet duggar och vi skulle även slippa 
lägga kläderna i plastsäckar medan vi badar... Vinterbadandet ökar och vi mår ju 
så bra av ett kallt & friskt dopp i havet… 

Beslutsunderlag 
E-förslag: Omklädningshytt / Badhytt Vid Sjöstugans bryggor. 

Dagens sammanträde 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. Eftersom 
osäkerhet i föregående ärende om ifall personen som lämnat förslaget har rätten att 
lämna ett e-förslag framkommer, varför kommunen system kan vara orsakande, lyfts 
följande förslag till beslut: Att kommunfullmäktige beslutar att lämna e-förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt 
att lämna e-förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 52 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation (Erik Arvidsson SD) till socialnämndens ordfö-
rande angående personalfrågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  ge Erik Arvidsson (SD) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Erik Arvidsson (SD) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande 
Lars Ljung (S): 

1 Bristfällig personal. 

Det har kommit till min kännedom att mer eller mindre (vem som helst) anställs ut-
an hänsyn till vara sig utbildning, kompetens eller språkkunskaper.  

Den här typen av personal har ökat under året och vad tänker kommunledningen 
att göra åt problemet?  

Detta är särskilt viktigt då Corona utredningen kommit fram till att smittan på sär-
skilt boende uteslutande kom från personalen och ej anhöriga.  

2 Vidare har jag fått till mig att ordinarie personal fått jobba mycket beordrad över-
tid och är utsliten, Hur hanteras detta? 

3 Dess utom kommer frågeställningen att när Ekbacka blev bombhotat fördes inget 
samtal med personalen. Vad är kommunens krishantering när det gäller exceptio-
nella händelser?. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
______________ 
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§ 53 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens och kris-
ledningsnämndens ordförande om kommunens kontakt med MSB med 
mera 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  ge Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa 

sammanträde. 

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

Det är nu snart ett år sedan som jag i en interpellation till dig i din egenskap av kris-
ledningsnämndens ordförande undrade vart vi ska ta vägen om flyglarmet går (det-
ta i anledning av dom larmsirener som då hade börjat installeras i kommunen) och 
då fick till svar i höstas ungefär att det inte var ditt bord eller kommunens sak, utan 
jag blev hänvisad till MSB:s hemsida. 

Efter att på nytt tagit upp frågan i slutet av året och konstaterat att det enligt MSB 
finns sju skyddsrum i kommunen (alla i Borghom-Köpingsvik) med plats för sam-
manlagt 400 personer och undrat vart övriga 10 500 invånare ska ta vägen om så 
skulle behövas. Plus alla sommarboende och turister om ett flyganfall mot ön skulle 
inträffa under turistsäsong? Ska fastboende ges företräde till de begränsade plat-
serna i skyddsrummen som finns och hur ska insläppet i skyddsrum organiseras så 
att inte panikträngsel uppstår? 

Och om du menade att kommunens krisledning inte har något ansvar att påpeka 
för den statliga myndigheten att antalet skyddsrum och platser i skyddsrum är otill-
räckligt? 

Eller om du och krisledningsnämnden ville utesluta risken för att ett flyganfall nå-
gonsin kan bli aktuellt? 

I samband med att du svarade på interpellationen vid senaste kommunfullmäkti-
gemötet - den 14/2 - medgav du att antalet platser i skyddsrum i kommun är otill-
räckligt men ville inte berätta om du påpekat detta för MSB eller ej. I övrigt fick jag 
inga egentliga svar på frågorna i interpellationen. En vecka efter detta möte bröt 
kriget ut i Ukraina och därefter har Putin hotat med militära åtgärder mot både Fin-
land och Sverige, så frågan om skyddsrum är högaktuell. 

Jag har också efter att Putins krig bröt ut bett dig att kontakta MSB om detta. 
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Därför vill jag nu ha klart besked från dig om du och kommunledningen nu äntligen 
har vänt er till MSB om detta och påpekat behovet, och att du noga redogör för 
eventuella kontakter och vad de resulterat i hittills. 

Jag vill också veta när och hur en eventuell evakuering av Öland ska kunna ge-
nomföras om behov skulle uppstå? 

Hur är det tänkt att medborgarna ska informeras? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
______________ 
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§ 54 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation (Per Lublin ÖP) till miljö- och byggnadsnämn-
dens ordförande om skyddsrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  ge Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ord-
förande Joel Schäfer (S): 

Plötsligt står vi inför hotet om storskaligt krig även i vår lilla del av Europa, vi ser in-
tensiteten i Putins hänsynslöst grymma krig i Ukraina och inser hur illa förberedda 
vi är för anfall mot vårt land där vi ligger bara trettio mil från en rysa flyg- och flott-
baser vid Kaliningrad. 

Det finns bara skyddsrum så att det räcker för tio procent av invånarna i tätortsom-
rådet Borgholm-Köpingsvik. I den mån dessa skyddsrum fungerar. I övriga delar av 
kommunen saknas skyddsrum helt och hållet. 

Så jag frågar dig: 

- Vore det inte lämpligt lämpligt att kräva att skyddsrum byggs i samband med byg-
ge av flerbostadshus - oavsett om det handlar om hyresbostäder eller lägenheter 
med bostadsrätt - och att detta ska vara villkor för bygglov. Ungefär som det krävs 
tillgång till ett visst antal parkeringsplatser. 

- Är du beredd att vidtaga dom åtgärder som kan behövas för att kunna ställa så-
dana avseende skyddsrum på dem som söker bygglov för flerbostadshus? 

Och hoppas att vi kan vara överens om vikten av skyddsrum. 

Så jag frågar dig även: 

- För de totalt sju skyddsrum som finns i kommunen svarar MSB och respektive 
fastighetsägare. Har du i egenskap av ordförande i kommunens tillsynsmyndighet 
koll på att alla dessa sju skyddsrum fungerar som det är tänkt och kan användas 
vid behov? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämndes ordförande 
______________
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§ 55 Dnr 2022/83 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om revidering av arbetsordningen 
angående deltagande på distans 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-03-21: 

att passusen ”om särskilda skäl föreligger” i första styckets första mening stryks, 
samt att sista meningen i andra stycket ersätts med: Ledamot som anmält sådan 
önskan i tid ska ha rätt att deltaga på distans. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
______________
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Kommunfullmäktige 2022-03-21 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2022 klockan 18:03:14.

Ledamöter Parti Kret
s

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

Carl Malgerud                           (M)       -         Jörgen Jannerstrand                     X
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X
Mats Olsson                             (FÖL

)     
-                                                 X

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

)     
-                                                 X

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X
Tomas Ekstrand                         (SD)      -         Kjell Ivar Karlsson                    X
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X
Mattias Krusell                         (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)       -         Rolf Persson                            X
Annette Hemlin                          (FÖL

)     
-                                                 X

Axel Andersson                          (C)       -                                                 X
Roland Wickholm                         (ÖP)      -                                                 X
Iréne Persson                           (S)       -                                                 X
Charlotte Håkansson van Luijn           (M)       -                                                 X
Erik Arvidsson                          (SD)      -                                                 X

SUMMA: 32 3
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