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§ 56  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

______________
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§ 57  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

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

 Avsägelse ersättare kommunfullmäktige Linda Sagemark (S) 

 Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att ”döpa om” 
ett kvarter till Ukraina 

 Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vänort i Ukrai-
na 

______________
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§ 58  
 
Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska en kort frågestund för allmänhe-
ten anordnas vid varje fullmäktigesammanträde. 

Särskilda regler för allmänhetens frågor gäller i samband med att fullmäktige be-
handlar årsredovisningen. 

Dagens sammanträde 
En från allmänheten nyttjade möjligheten att lämna kommunen en fråga. Frågan läs-
tes inte upp utan lämnades skriftlig till kommunen och registrerades särskilt i kom-
munstyrelsens diarie 2022-04-25. 

______________
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§ 59 Dnr 2021/155 008 KS 
 
E-förslag: Skyddsjakt på kajor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att upphäva Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 

274. 

att  tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 
kunna uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller 
planerade åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110 anmälde ett E-förslag om skyddsjakt på ka-
jor för beredning av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder som följer: 

Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i socitetsparken utan 
att halka runt i fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental. 

Förslaget fick 31 röster och 7 kommentarer. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 49 föreslår kommunfullmäktige att upphäva Policy 
Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274; och att tacka 
förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna upp-
fyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller planerade åtgär-
der. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 49. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 66. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslaget, 2022-03-04. 

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110. 

E-förslag. 

Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har de senaste åren arbetat med att åtgärda de 
problem som uppstår med ett för stort bestånd utav kajor i centrala Borgholm, pro-
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blem så som nedskräpning (upprivande av sopor ur soptunnor), störande ljud, ka-
jornas avföring som kan skada bilar samt göra trottoarer och vägar fula, hala och il-
laluktande. 

Kommunen har bland annat gjort följande: 

 Under vintern 2020 har tre stycken så kallade ”skarecrow”-ljudanläggningar in-
stallerats i Societetsparken. Dessa avger olika fågelljud som ska vara av-
skrämmande för kajor. Lösningen anses vara effektiv och inte störande för 
människor. Det är ett bra val för öppna miljöer, exempelvis framför entréer.  

 Träd har tagits ner och andra träd har hamlats. 
 Fler så kallade ”Big Belly” soptunnor har beställts. Dess pressar ihop sopor och 

är förseglade. En effekt av detta är att kajor och andra fåglar inte kan dra ut so-
por ur tunnorna. 

 Kommunen har fått tillstånd att få fälla (skjuta) 500 kajor, 200 tamduvor samt 
100 av övriga typer skadegörande fåglar. Tillståndet gavs i september 2019 
och gäller fram till 2022-12-31. Syftet är framförallt att skrämma bort kajor från 
den plats de jagas (i stadsnära miljöer). Kommunen nyttjar denna rätt. 

Kommunen arbetar därmed med det som förslagsställaren föreslår. Ett missvisan-
de element kan vara att miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274 antog vad 
de då kallade för en policy för kajor, som lyder ”att ej bedriva skyddsjakt i tätorten i 
syfte att begränsa kajbeståndet da detta bedöms omöjligt”; ”att miljöförvaltningen 
ska stå till tjänst om renhållningsavdelningen vill inleda ett samarbete för att mini-
mera störningar av kajor”; ”att uppmana fastighetsägare i tätorten och рå lands-
bygden runt omkring att täcka sina skorstenar med nät för att minska antalet 
boplatser” och ”att uppmana allmänheten att se till att sopor och avfall ej blir till-
gängligt for kajorna”. 

Dåtidens miljö- och byggnadsnämnd hade ett ansvar som idag delvis har tagits 
över av kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret i frågan och 
dess bedömningar om möjligheten att fälla kajor i stadsmiljö ändrats fyller inte 
gamla miljö- och byggnadsnämndens policy sin avsedda funktion och bör därför 
upphävas. 

Konsekvensanalys 
Upphävandet av gamla miljö- och byggnadsnämndens policy anses inte påverka 
kommunens verksamhet. 

Beslut skickas till 
Förslagslämnaren 
______________
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§ 60 Dnr 2021/157 008 KS 
 
E-förslag: Sopkärl till allmänheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 

kunna uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått in ett e-förslag om att tillhandahålla sopkärl för allmänheten för 
att minska nedskräpningen. Sopkärlen skulle kunna vara belagda med en avgift 
och placeras till exempel vid återvinningsstationer eller andra välbesökta platser. 

Förslaget har fått tillräckligt många röster för att lämnas till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att lämna e-förslaget till kommunstyrel-
sen för beredning.  

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 50 beslutade att uppdra åt kommunchefen att ak-
tivt omvärldsbevaka området avgiftsbelagd mottagning av avfall på allmänna plat-
ser; att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på en 
container för avfall med betalfunktion; och att därutöver föreslå kommunfullmäktige 
att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms 
kunna uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 50. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 67. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-04. 

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04. 

E-förslaget. 

Bildbilagor till E-förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20 § 107 

Bedömning 
Det finns ett behov av bättre möjligheter för besökare utan fast adress i kommunen 
att kunna lämna avfall som inte går att sortera och lämna på återvinningsstationer. 
Problemet är hur en sådan lösning skulle kunna finansieras.  

Miljöbalken säger att kommuner är ansvariga för att samla in och behandla hus-
hållsavfall och därmed jämförligt avfall, definierat som kommunalt avfall och avfall 
under kommunalt ansvar. För det har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt den 
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taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgiften ska täcka de nödvändiga kost-
naderna enligt självkostnadsprincipen. Medel från avfallskollektivet får inte föras 
över till skattekollektivet, det vill säga avfallshanteringen får inte gå med vinst. Fas-
tighetsägaren är avgiftsskyldig. Om fastighetsägaren är kommunen, till exempel i 
kommunala verksamheter, ska det finnas abonnemang på samma sätt som för 
andra kunder. I Borgholms kommun har Borgholm Energi AB uppdraget att sköta 
avfallshanteringen i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa.  

När det gäller nedskräpning kan detta klassas som hushållsavfall, men ansvaret för 
att hantera avfallet utgår inte från Miljöbalken utan från Lagen om gaturenhållning. 
Det ingår alltså inte i det kommunala avfallsuppdraget att samla in detta avfall. Där 
kommunen är huvudman åligger det den kommunala verksamhet som är ansvarig 
för skötseln av gatumiljön och övriga allmänna platser att handla upp insamling och 
behandling av avfallet. 

En möjlighet vore att man fick lämna avfall mot en rimlig avgift, till exempel efter 
volym, på befintliga återvinningscentraler. Det är en relativt enkel lösning, men be-
gränsas av öppettiderna för kommunens återvinningscentraler, placeringen av 
dessa och i Böda även av platsbrist.  

En annan möjlighet är den som föreslås i e-förslaget. En mindre container placeras 
på lämplig plats som till exempel en återvinningsstation. Containern förses med ett 
lås liknande de som finns på offentliga toaletter som kan öppnas efter erlagd avgift. 
Den senare lösningen bedöms värd att testa. Dock har utredningen inte hittat nå-
gon liknande lösning i bruk, så det skulle förmodligen komma att handla om att 
verkligen prova något helt nytt.  

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun har liksom ett antal andra kommuner där besöksnäringen är 
viktig problem med nedskräpning från besökande utan ordnat boende i kommunen. 
Lämpliga lösningar på problemet är därför en fråga som måste hållas aktuell så att 
innovativa förslag på lösningar fångas upp för att om lämpligt testas i kommunen. 
Innan oprövade lösningar testas behövs dock en konsekvensanalys som även om-
fattar kostnader.  

Att endast utöka möjligheterna för besökande, till exempel genom att ställa ut öppna 
containrar eller stora soptunnor, att bli av med osorterat avfall är ingen lämplig åt-
gärd. Det underminerar återvinning av de fraktioner som kan återvinnas, och det 
skulle sannolikt upplevas orättvist mot alla fastighetsägare som måste betala avgift 
för avfallshanteringen.  

Dagens sammanträde 
Förslagställaren redogör för E-förslaget. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kun-
na uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut. 

Beslut skickas till 
Förslagställaren 
______________
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§ 61  
 
Presentation: Miljö- och byggnadsnämndens arbete 

Dagens sammanträde 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande och kommunens miljö- och byggnadschef 
har bjudits till dagens fullmäktigesammanträde för att presentera nämndens arbete. 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande och miljö- och byggnadschefen redogör 
bland annat för nämndens ansvar; miljö- och byggnadsavdelningens organisation, 
tjänster och fokus fram över. 
______________
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§ 62  
 
Presentation: Kommunstyrelsens arbete 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har bjudits till dagens fullmäkti-
gesammanträde för att presentera styrelsens arbete. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen redogör bland annat för kom-
munstyrelsens och kommunens ekonomi; att kommunen är en av de tryggaste 
kommunerna i landet; att kommunen fortsatt klättra på Svenskt näringslivs ranking 
av kommuners företagsklimat; och att fler hyresrätter planeras i kommunen. Det 
redogörs också övergripande för kommunens arbetet med pandemin och åtgärder 
tagna som en följd av det pågående kriget i Ukraina.  

Vissa större projekt redogörs för, så som utvecklingen av Gärdslösa skola och för-
skola, det nya äldreboendet på Ekbacka, förstudie för LSS-boende, förstudie för 
hyresrätter som kan fungera som seniorboende eller trygghetsboende, inflyttning 
av Statens Servicecenter i stadshuset och bildandet av ett nytt räddningstjänstför-
bund. 
______________
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§ 63 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation (Erik Arvidsson SD) till socialnämndens ordförande angå-
ende personalfrågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-03-21 § 52. 

Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) lämnar följande svar på interpellationen: 

Fråga 1.  Bristfällig personal. 

Det har kommit till min kännedom att mer eller mindre (vem som helst) anställs utan 
hänsyn till vara sig utbildning, kompetens eller språkkunskaper. 
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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 särskil-
da boende uteslutande kom från personalen och ej anhöriga. 

Svar 1. 

För närvarande råder i stort sett i hela landet brist på yrkesutbildad personal inom 
flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas inte 
minst i vår kommun att öka de kommande åren då den demografiskt betingade ef-
terfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Vi blir fler äldre samtidigt som andelen 
av vår befolkning som är i arbetsförålder minskar. Slutsatsen är våra insatser för att 
främja personalförsörjning och kompetensutveckla personal måste öka.  

En åtgärd som redan pågår är Äldreomsorgslyft, som påbörjades 2020. Satsningen 
syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid. I 
Borgholms kommun genomgår för närvarande ett 40-tal personer utbildningen, vilket 
är ett stort antal i förhållande vår kommuns storlek. Andra åtgärder för att locka till-
räckligt med personal är att ytterligare stärka vår attraktivitet som arbetsgivare. Ex-
empel på redan vidtagna åtgärder i den riktningen är heltid till all personal som så 
önskar, borttagande av delade turer, arbetsskor och friskvårdsbidrag. Noteras bör 
att Borgholms kommun redan i dag har en ovanligt hög andel personal med under-
sköterskeutbildning och förhållande vis många sjuksköterskor anställda i verksam-
heterna. Sammanfattningsvis kan sägas att Borgholms kommun redan agerar i den 
riktning som Coronakommissionen påpekat i sina rapporter, men att ytterligare in-
satser behöver göras om vi ska klara framtidens utmaningar. 

Fråga 2. 

Vidare har jag fått till mig att ordinarie personal fått jobba mycket beordrad övertid 
och är utsliten. Hur hanteras detta? 

Svar 2: 

Ingen händelse i modern tid har påverkat samhället och äldreomsorgen i synnerhet, 
som den pandemi som började för snart två år sedan och som fortfarande pågår. Att 
skydda äldre och sjuka från risken att smittas har varit högsta prioritet. Att arbeta när 
det är hög frånvaro och samtidigt ha dubbelskyddsutrusning har varit en påfrestande 
arbetssituation för de som står närmsta omsorgstagarna - som är vårt fokus. Här 
kan även pekas på situationen som ingår i fråga 1. Bristen på utbildad personal och 
vikarier. 

En viktig del för att kunna klara arbetspressen är välfungerande arbetsställen. Här 
ska finnas en öppen kommunikation och en tillåtande attityd, som ger utrymme för 
egna initiativ. Detta bidrar till en bättre arbetsglädje och en god arbetsmiljö. Alla 
medarbetare ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation 

Vi ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och pro-
duktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
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 Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad. 

 Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet. 

 Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt. 

 Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet. 

 Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt 
för att realisera detta 

Fråga 3. 

Dessutom kommer frågeställningen att när Ekbacka blev bombhotat fördes inga 
samtal med personalen. Vad är kommunens krishantering när det gäller exceptio-
nella händelser? 

Svar 3.  

Vid extra ordinära händelser har förvaltningen larmrutin och en krishanteringsplan. I 
aktuellt fall gjorde polisen en bedömning av att det inte var ett seriöst hot och infor-
merade medarbetarna på plats om detta. Medarbetarna informerade ansvariga en-
hetschefer och vidare fördes information till ytterst ansvarig verksamhetschef, soci-
alchef, kommunchef och socialnämndens ordförande. Vid tillfället informerades be-
rörda enheter på Ekbacka, dock enheter som ligger angränsade i fastigheten fick 
ingen information i första läget. Ett förhållande som har påkallat att rutinerna för in-
formationsflödet inom förvaltningen måste kvalitetssäkras i den händelse att ett mer 
skarpt läge uppstår i framtiden. 

______________
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§ 64 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till miljö- och byggnadsnämndens ordfö-
rande om skyddsrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-03-21 § 54. 

Interpellationen. 

Interpellationssvar. 
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Dagens sammanträde 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel Schäfer (S) lämnar följande svar på 
interpellationen: 

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrum-
men är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel 
större tätorter eller städer. 

MSB har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. Det är riksdag och regering 
som beslutar om nyproduktion av skyddsrum. För närvarande byggs inga nya 
skyddsrum i Sverige. 

Miljö- och byggnadsnämnden får inte ställa krav på åtgärder som ska beslutas av 
annan myndighet.  

Miljö- och byggnadsnämnden utövar inte tillsyn av skyddsrum i Borgholms kommun. 
Jag rekommenderar att du kontaktar MSB som är ansvarig myndighet om du önskar 
status på skyddsrummen i Borgholms kommun. 

______________
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§ 65 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens och krislednings-
nämndens ordförande om kommunens kontakt med MSB med mera 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-03-21 § 53. 

Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic (S) lämnar 
följande svar: 

Kommunledningen har vid flera tillfällen haft kontakt med såväl MSB som andra 
myndigheter. Här har vi påpekat att antalet skyddsrum och deras kapacitet inte på 
långa vägar räcker till. Vi har också poängterat vikten av riktad information till all-
mänheten om vad som gäller vid ett eventuellt angrepp eller en annan kris.  

MSB hänvisar också till regeringens utredning om hur det framtida fysiska skyddet 
av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territo-
rium bör vara utformat. Uppdraget ska redovisas under november 2022. 

Så länge vi har Ölandsbron i funktion är en eventuell evakuering från ön tämligen 
enkel. Om bron inte skulle vara i bruk så kan evakueringen ske i befintliga hamnar 
med mindre båtar. Några hamnar kan ta emot större båtar.  

Information till medborgarna sker främst via P4 Kalmar som är en beredskapskanal. 
Utöver detta finns även övrig media och möjlighet av SMS-utskick till samtliga med-
borgare som har mobilabonnemang. 

______________
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§ 66  
 
Information revisorerna 

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

______________
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§ 67 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Svar på granskning av kommunens internkontroll 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lägga kommunstyrelsens svar till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholm kommun granskat den in-
terna kontrollen. Granskningen ingick i revisionsplanen för 2021. 

Bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig. 

Bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande: 

 Inom kommunstyrelsen bedöms att den interna kontrollen inte är helt till-
räcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och 
riktlinjer. 

 Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig 
men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente 
och riktlinjer. 

 Inom socialnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom 
nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock 
bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt age-
rande till reglemente och riktlinjer. 

 Inom miljö- och byggnadsnämnden bedöms den interna kontrollen inte vara 
tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer. 

Kommunstyrelsens 2022-03-29 § 54 beslutade att lämna sin bedömning av reviso-
rernas granskning av kommunens internkontroll som svar på granskningen; att 
kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan inför 2023, beslutar 
om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kon-
troll; att på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana utbildningsnämnden 
kompletterar med att riskanalys och intern kontroll beslutas i samband med beslut 
om verksamhetsplan inför 2023 respektive delårs- och årsbokslut för 2022; att på 
ekonomiavdelningens rekommendation uppmana socialnämnden beslutar om ris-
kanalys och intern kontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan inför 
2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut; och att på ekonomiavdelningens 
rekommendation uppmana miljö- och byggnadsnämnden kompletterar verksam-
hetsplanen med riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för kon-
trollerna i samband med att de antar verksamhetsplan 2023. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens 2022-03-29 § 54. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 56. 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-18. 

Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 144. 

Granskning av kommunens internkontroll, 2021-11-04.  

Revisorerna - Granskning av kommunens internkontroll, 2021-11-03. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för kommunstyrelsens 
svar på revisorernas granskning. 
______________
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§ 68 Dnr 2021/89 007 KS 
 
Svar på granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna 
avseende psykisk ohälsa bland äldre 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga socialnämndens svar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden 2022-01-26 § 5 godkände följande svar och överlämnande den till 
kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktige. 

De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i Borgholm, 
Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommun har låtit grans-
ka samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Syftet med granskningen var” att 
bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig verk-
samhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande 
lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa” 

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att ”Region Kalmar län 
och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt 
bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främ-
ja äldres psykiska hälsa”. 

Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltning-
ens synpunkter. 

 Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvår-
dens öppenvårdspsykiatri.  
 
Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas 
på bred front. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och inte 
enbart hos målgruppen ”äldre”. Arbetet behöver utgå från de samverkansforum 
som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper ef-
tersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga 
kommuner. Arbetet på lokal nivå utgår från den lokala samverkans om redan 
finns i och med Hemsjukhuset. Här behöver dock psykiatrin bli mer delaktig för 
att framgång ska nås. I samband med att samverkansgruppen för Hemsjukhu-
set träffas föreslås att representanter ifrån primärvårdens öppenvårdspsykiatri 
bjuds in regelbundet för att öka samsynen och formulera en lokal överens-
kommelse.  
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 Att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med 
psykisk ohälsa.  

 En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre 
med psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsge-
mensam ledning och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till syn-
punkten på föregående rekommendation.  

 
 Initiera en utredning kring socialpsykiatrins möjligheter att stötta även per-

soner över 65 år.  
 
Borgholms kommun stöttar sedan flera år även personer som är över 65 
år. Socialförvaltningen ser ett behov av att kompetensen kring psykisk 
ohälsa behöver öka överlag bland personalen och behoven ska kunna 
identifieras och hanteras oavsett vilken insats en enskild har beviljats. För-
valtningen ser därför i nuläget inget behov av utredning av ytterligare in-
satser inom socialpsykiatrin, utan även personer med andra insatser 
såsom särskilt boende eller hemtjänst ska kunna få adekvat stöd utifrån si-
na behov. Samverkan med regionens psykiatri behöver utvecklas så att 
även äldre personer med pågående insats ska kunna får stöd av regionen. 
Arbete pågår att utbilda all personal i psykisk ohälsa genom Psyk – E bas 
senior samt MHFA (första hjälpen till psykisk ohälsa) Kommunen har även 
ett psykiatriteam, innehållande alla professioner som utför stödinsatser till 
baspersonal. 
 

 Att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta 
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre 
från andra kulturer inkluderas i analysen. Att utgå från målgruppsanalysens re-
sultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter 
behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genom-
slag och konkretisera prioriterade områden 

Borgholms kommun har bedrivit flera PRIO-projekt med utgångspunkt i en pro-
jektplan med åtta delprojekt under projekttiden 2016-2021. En grupp bör sam-
mansättas för uppföljning och utvärdering av arbetet. Gruppen bör även göra en 
målgruppsanalys kring hur situation och behov ser ut för de äldre i just Borg-
holms kommun. Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av de-
pression, ångest eller oro? Hur många äldre tar livet av sig i kommunen? Detta 
analysarbete görs med fördel i samverkan med primärvården i kommunen. Uti-
från analysens resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga insatser ut-
formas. Äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer skall särskilt inkluderas i 
analysen med fokus på vilken kompetens, resurser och rutiner som finns för att 
möta målgruppen. Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara 
mål och indikatorer. På så vis kan arbetet gå från att bestå av spridda aktiviteter 
till att vara mer systematiskt och effektivt. 
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 Att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera 
insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en föränd-
ring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna an-
gående SIP.  

 
Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP bör fortsätta 
utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se och hantera en persons 
samlade behov. 
 

 Att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och 
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål. 
 
Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder 
kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 55. 

Socialnämnden 2022-01-26 § 5. 

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

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

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Lars Ljung (S) redogör för socialnämndens svar på 
granskningen. 

______________
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§ 69 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Årsredovisning 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna årsredovisning för år 2021. 

att  kommunstyrelsen får fastställa instruktioner till ombuden på Borgholm Energi 
Elnät AB:s årstämma 2022 

Ärendebeskrivning 
Facknämnderna har fastställt sina bilagor till Årsredovisning 2021. 

Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2021 varav framgår att:  

 Resultatet för kommunen är +62,2 miljoner kronor och koncernen +109,3 
miljoner kronor.   

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +49,4 miljoner kronor.  
 Investeringar 73,0 miljoner kronor.   
 Likvida medel 59,0 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 49 föreslår kommunstyrelsens att 
fastställa Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse; att överlämna årsredovis-
ning för år 2021 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer: och därutöver 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 33. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 49. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-02. 

Årsredovisning 2021, 2022-03-02.  

Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse.  

Bilaga årsredovisning 2021, Socialnämnd.  

Bilaga årsredovisning 2021, Utbildningsnämnd.  

Bilaga årsredovisning 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd. 

Bedömning 
Instruktionerna som kommunstyrelsen uppmanas att ge avser fastställande av re-
sultat- och balansräkning för 2021, fastställa bolagets vinstdisposition och ge sty-
relse och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att kom-
munstyrelsen får fastställa instruktioner till ombuden på Borgholm Energi Elnät AB:s 
årstämma 2022. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag 
till beslut; och Staffan Larssons tillägg att kommunstyrelsen får fastställa instruktio-
ner till ombuden på Borgholm Energi Elnät AB:s årstämma 2022. 

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

Beslut skickas till 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 70 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C), Marcel van Luijn (M), To-
mas Zander (C), Marwin Johansson (KD), Lenamarie Wikström (M), Marie-Helen 
Ståhl (S), Torbjörn Johansson (FÖL), Lars Ljung (S), Annette Hemlin (FÖL), Daniel 
Nilsson (C), Rolf Persson (S), Mats Olsson (FÖL), Eva Walgren (C) och Erik Arvids-
son (SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 71 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för socialnämnden 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Joel Schäfer (S), Kennert Georgesson (S), Lars Ljung (S), och Liselott Hovdegård 
(SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 72 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för utbildningsnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Jeanette Sandström (S), Eva Wahlgren (C), Axel Andersson (C), Kjell-Ivar Karlsson 
(SD), Ilko Corkovic (S) och Erik Arvidsson (SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i 
beredning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 73 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Joel Schäfer (S), Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C), Lenamarie Wikström (M), 
Marie-Helen Ståhl (S), Charlotte Håkansson van Luijn (M) och Kjell-Ivar Karlsson 
(SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 74 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Joel Schäfer (S), Gia Thörnqvist (S), Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C), Tomas 
Zander (C), Marie-Helen Ståhl (S), Kennert Georgesson (S), Daniel Nilsson (C), Li-
selott Hovdegård (SD) och Erik Arvidsson (SD) anmäler sig jäviga och deltar inte i 
beredning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 75 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedel 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden för hjälpmedel 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för hjälpmedel beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Lars Ljung (S) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 76 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2021 

Beslut 
att bevilja ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2021 att 
ansvarsfrihet för den gemensamma överförmyndarnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2021. 
______________
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§ 77 Dnr 2020/216 041 KS 
 
Årsredovisning 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna årsredovisningen 2021.  

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2021 som 
ska överlämnas till kommunfullmäktige för godkänna. 

Beslutsunderlag 
Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2022-02-24 § 12 Godkännande av årsre-
dovisning 2021. 

Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2021. 

Rapport god ekonomisk hushållning Kalmarsunds gymnasieförbund 2021. 

Rapport årsredovisning Kalmarsunds gymnasieförbund 2021. 

Revisionsberättelse Kalmarsunds gymnasieförbund 2021. 

Dagens sammanträde 
Jäv 
Jeanette Sandström (S) och Eva Walgren (C) anmäler sig jäviga och deltar inte i be-
redning eller beslut i ärendet.  

______________
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§ 78 Dnr 2022/78 060 KS 
 
Kommunassurans årsstämma 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäk-

rings AB (orgnr. 516406-0294).  

att  välja Ilko Corkovic som ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s 
årsstämma i Malmö 2022-05-12. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Borgholms kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexpone-
ringar inom ägarkommunernas sfär. 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäk-
ringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och samman-
hängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. För-
slaget kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstäm-
man den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som 
har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  

Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att 
teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget.  

En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utö-
kat tillstånd hos Finansinspektionen. 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansin-
spektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolags-
stämmor i Kommunassurans. 
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Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mind-
re principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans För-
säkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska 
tillåtas framöver. 

Borgholms kommuns har att välja ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 35 föreslår kommunfullmäktige att besluta att god-
känna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB; och att välja Il-
ko Corkovic ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma i Mal-
mö 2022-05-12. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 35. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-17.  

Styrelsens förslag till bolagsordning (2022) . 

Styrelsens förslag till bolagsordning (2022) – jämförelse med 2018 års bolagsord-
ning samt med kommentarer. 

Bedömning 
De förslag som ligger till beslut på stämman bedömer vi är till fördel för Borgholms 
kommun på grund av att det möjliggör ett utökat urval av placeringsmöjlighet av 
kommunens olycksfallsförsäkring framledes. 

Möjlighet till poströstning inför kommande stämmor ger också ökad flexibilitet då 
man inte måste delta på plats. 

Konsekvensanalys 
I nuläget är det ett fåtal försäkringsbolag på marknaden som erbjuder elevolycks-
fallsförsäkring. Om även Kommunassurans kan erbjuda denna tjänst ger det even-
tuellt möjlighet till förbättrad premie och på grund av ökad konkurrens möjliggörs 
förbättrade villkor i elevernas försäkringsskydd. 

Om deltagande i framtida stämmor kan ske på distans ger detta en besparing på re-
sekostnader och ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Både kostnadseffektivt och 
miljövänligt. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 79 Dnr 2019/91 291 KS 
 
Tilläggsbudget 2022 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan 
innevarande år 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  tilläggsbudgetera projekt 1001 (Åkerboskolan) i investeringsredovisningen 

med 9 797 000 kronor för år 2022. 

att  tilläggsbudgetera projekt 1002 (Åkerboskolan inventarier) i investeringsredo-
visningen 4 320 000 kronor för år 2022. 

att  tilläggsbudgetera projekt 1003 (Åkerboskolan konst) i investeringsredovis-
ningen 500 000 kronor för år 2022. 

att  minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 9 797 
000 kronor 2023. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbud-
get respektive plan för år 2023. Projektet påbörjades år 2021. För år 2022 har 
kommunen utgifter om cirka 64 617 000 kronor.  

För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för 
år 2022 krävs därför en justering av investeringsbudget 2023 med cirka 14 617 000 
kronor. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 36 föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgete-
ra projekt 1001 (Åkerboskolan) i investeringsredovisningen med 9 797 000 kronor 
för år 2022; att tilläggsbudgetera projekt 1002 (Åkerboskolan inventarier) i investe-
ringsredovisningen 4 320 000 kronor för år 2022; att tilläggsbudgetera projekt 1003 
(Åkerboskolan konst) i investeringsredovisningen 500 000 kronor för år 2022; och 
att minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 9 797 000 
kronor 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 36. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 63. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-10. 

Bedömning 
Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som be-
slutades 2021-05-24. 
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Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade in-
vesteringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång 
under år 2022 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.  

Under år 2022 påbörjas själva uppbyggnaden av Hus B,C+K och senare under 
året kommer målningsarbetena att genomföras. Påbörjandet av Hus A + D kommer 
också att börja i höst år 2022.   

För att investeringsredovisningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspek-
ter krävs en tilläggsbudet till projektet (redovisas som tre separata projekt, ”1001”, 
”1002” och ”1003”) för år 2022. Den tilläggsbudget som föreslås är 14 617 000 
kronor. Budgeten avser att täcka en flytt av 9 797 000 kronor som redan finns i 
planerad budget för 2023:  

 7 797 000 kronor – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2022 och 
är i enlighet med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av 
Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser täcka kostnader som är hänförliga 
till Hus B,C,K samt Hus A+D. 

 2 000 000 kronor – Dessa kostnader är dels till konsultkostnader för bygg-
projektledning från WSP dels kostnader som är för kvalitetsansvarig i projek-
tet som görs från Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.  

Dessutom innebär beslutet ett budgettillägg år 2022 om totalt 4 820 000 kronor en-
ligt följande: 

 3 600 000 kronor – För inventarier har 4 % regeln tillämpats på entrepre-
nadsumman.  

 270 000 kronor – Avseende inredningsarkitekt. 
 250 000 kronor – Inköp av AV-media. 
 200 000 kronor – Komplettering av utrustning till slöjdsalar. 
 500 000 kronor – Dessa kostnader är till konst . 

Konsultfirman Atrio har efter verksamhetens inventering, kunskap om vad som in-
går och inte ingår i Åkerboskolans byggentreprenad samt jämförelse med refe-
rensprojekt Färjestadens högstadieskola gjort bedömningen att det behövs 
3 600 000 kronor till inventarier. Nivån bedöms som rimlig och på samma nivå som 
skolan i Färjestaden och Tallhagsskolan i Kalmar, där Atrio har genomfört samma 
konsultprojekt inom närtid, gällande inventarier och inredning. Summan motsvarar 
strax under 4 % av entreprenadssumman. 

Atrio bedömer sina timmar till 250 timmar plus löpande möten. Baserat på cirka 50 
timmar till löpande möten blir det en kostnad 270 000 kronor.  

Kostnader för AV media uppskattas till 250 000 kronor. Posten gäller exempelvis 
olika stationära digitala skärmar för undervisning. Beräkningen baseras på invente-
ring av befintlig utrustning, inventering av behov samt utifrån utbildningsförvalt-
ningens standardnivå för samtliga grundskolor. 
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Vissa stationära maskiner för slöjdundervisning ingår inte i projektet eftersom de 
skulle flyttas med från befintlig slöjdsal efter besiktning av dessa maskiner. Dessa 
dömdes ut och kan inte uppfylla gällande säkerhetskrav och behöver därför ersät-
tas. Kostnaden beräknas till 200 000 kronor.  

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 9 987 000 
kronor. 

Konsekvensanalys 
Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2022 kan Borgholms 
kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte 
följer beslutad investeringsbudget.  

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 80 Dnr 2021/193 003 KS 
 
Nya kommunala avfallsföreskrifter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfull-
mäktige 2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter 
(gemensamt benämnt renhållningsordning).  

Den 2020-08-01 trädde ett antal ändringar i 15 kapitlet i miljöbalken och en ny av-
fallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att defi-
nitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommuna-
la ansvaret enligt 15 kapitlet 20 § revideras.  

En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, katalo-
ger, reklamutskick, med mera) upphävdes från och med 2022-01-01. Detta innebär 
att kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling 
av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.   

Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter 
uppdateras utifrån den nya lagstiftningen. 

Borgholms kommun ställde under perioden 2021-12-11 – 2022-01-10 ut ett förslag 
till reviderade avfallsföreskrifter för granskning. Inga synpunkter inkom under utställ-
ningstiden, och förslaget behöver därför inte omarbetas.  

Aktuellt förslag till nya avfallsföreskrifter bifogas här för politiskt fastställande. Kom-
munala avfallsföreskrifter ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 12 lämnade över förslag till nya avfallsföre-
skrifter för Borgholms kommun till kommunen för fastställande i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 43 föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 43. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 54. 

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 12. 

Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuva-
rande. 
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Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kom-
mun, daterat 2021-10-08. 

Bedömning 
Förslaget till föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsfö-
reskrifter, som branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom änd-
ringarna utifrån ny lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi 
______________
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§ 81 Dnr 2022/68 450 KS 
 
Korrigerad kommunal avfallstaxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Efter att den kommunala avfallstaxan beslutades har Borgholm Energi funnit att bo-
laget inte fått över rätt avgifter till en av tabellerna, från taxeberäkningsfilen till taxe-
filen. Det innebär att det i taxan står fel avgift, vilket behöver korrigeras. 

De felaktiga avgifterna finns under punkt 3.2 i avfallstaxan och avser sorterade 
containerabonnemang, se utdrag nedan. 

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedan-
stående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för 
avfall i både container och matavfallskärl. 
Storlek 
vippcontainer 

Hämtning  
året runt 
52 ggr/år 

kr/år 

Hämtning 
vecka 16 – 41 
26 ggr/år 

kr/år 

Hämtning 
vecka 25–34 
10 ggr/år 

kr/år 

Viktavgift 

kr/kg 

3 m3 40 639 kr 20 829 kr 8 844 kr 2,21 kr 
6 m3 42 621 kr 21 823 kr 9 241 kr 2,21 kr 
8 m3 42 621 kr 21 823 kr 9 241 kr 2,21 kr 
Avgifterna ska rättas så att tabellen blir som nedan. 

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedan-
stående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för 
avfall i både container och matavfallskärl. 
Storlek 
vippcontainer 

Hämtning  
året runt 
52 ggr/år 

kr/år 

Hämtning 
vecka 16 – 41 
26 ggr/år 

kr/år 

Hämtning 
vecka 25–34 
10 ggr/år 

kr/år 

Viktavgift 

kr/kg 

3 m3 37 163 kr 19 027 kr 8 029 kr 2,21 kr 
6 m3 38 829 kr 19 862 kr 8 363 kr 2,21 kr 
8 m3 38 829 kr 19 862 kr 8 363 kr 2,21 kr 
I bilagt förslag till kommunal avfallstaxa är avgifterna rättade enligt ovan. Inga and-
ra ändringar är gjorda. 

Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare 
och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara 
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lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för 
denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.  

Då det inte finns några kunder idag som har åretrunthämtning med detta abonne-
mang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang 
som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift. 

Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna. 

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 11 beslutade att föreslå kommunfullmäkti-
ge att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt bilagt förslag. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 44 föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny, kor-
rigerad kommunal avfallstaxa enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 44. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 53. 

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 11. 

Avfallstaxa 2022 med föreslagna korrigeringar. 

Bedömning 
Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare 
och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska va-
ra lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgif-
ten för denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.  

Då det inte finns några kunder idag som har åretrunthämtning med detta abonne-
mang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang 
som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift. 

Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 82 Dnr 2022/66 206 KS 
 
Ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  besluta att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn 

enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Ärendebeskrivning 
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till 
dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär 
att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa äm-
nen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras 
till polisen. 

Från den 2021-02-01 gäller skärpta regler. De regelverk som finns att förhålla sig 
till är EU- förordning 2019/1148, som kompletteras av svensk lagstiftning, Lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om spräng-
ämnesprekursorer.  

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till 
en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka 
sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhan-
deln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. Produkter 
med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, ka-
liumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda perso-
ner att förvärva, införa, inneha och använda. Tillståndskrav gäller för produkter som 
innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 pro-
centvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.  

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt 
Lagen om sprängämnesprekursorer.  

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för 
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om 
sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekono-
miska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också an-
svara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och 
att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Kommunerna har således ansvar för 
tillsynen över en stor del av reglerna gällande sprängämnesprekursorer och MSB 
avser under hösten 2021 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.  
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En del av tillsynen är att kontrollera att företag som tillhandahåller produkterna på 
marknaden (ekonomiska aktörer) följer reglerna. De som säljer ”sprängämnespre-
kursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera 
att tillstånd från MSB att förvärva produkterna finns. Vissa produkter får inte säljas 
till enskilda.  

Exempel på försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är: lantbruks- och träd-
gårdshandel, bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker, butiker för 
RC-hobby, pool- och spabutiker. Ett första steg i kommunens tillsynsarbete kan va-
ra att identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sorti-
ment. 

MSB kommer att underrätta kommunen om de enskilda som har meddelats till-
stånd.  

Enligt lagstiftningen ska kommunerna ansvara för att tillsynen utförs. Kommunerna 
avgör själva om ansvaret ska hanteras av den nämnd som ansvarar för miljö-
balkstillsynen, inom ramen för Räddningstjänsten eller på annat sätt. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 45 föreslår kommunfullmäktige att besluta att mil-
jö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 45. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 51. 

Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-23 § 41. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-28. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll inom ett flertal lag-
stiftningsområden och har därför förutsättningar att även kunna överta detta till-
synsansvar. I nuläget finns ingen information om hur många verksamheter som 
kan bli aktuella eller med vilket intervall tillsynen ska göras varför det är svårt att 
bilda sig en uppfattning om hur omfattande arbetet kan bli och därmed vilka resur-
ser som krävs 

Konsekvensanalys 
Om miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delege-
ra tillsynsansvaret till miljö- och byggnadsnämnden kommer troligen mer resurser 
krävas för personal samt utbildning av berörd personal. I nuläget finns ingen infor-
mation om vilka resurser som kan komma att krävas för tillsynen. 
Om miljö- och byggnadsnämnden blir ansvarig tillsynsmyndighet enligt denna lag 
krävs uppdatering av styrande dokument såsom reglemente och delegationsord-
ning. 
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För att täcka kostnader förknippade med tillsynsarbetet behövs en ny taxa tas fram 
och beslutas av kommunfullmäktige. 
Om nämnden fattar beslut om att inte föreslå att ansvaret delegeras till miljö- och 
byggnadsnämnden krävs att kommunen löser ansvarsfrågan på annat sätt. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Joel Schäfer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen 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 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 83 Dnr 2022/66 206 KS 
 
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för till-
synen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om spräng-
ämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska ak-
törer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för 
tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om 
tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s 
förordning om sprängämnesprekursorer. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 42 föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. 

Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 46 föreslår kommunfullmäktige att godkänna för-
slag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-29 § 46. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 52. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 42. 

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2022-02-11. 

Förslag till taxa, 2022-02-11. 

Bedömning 
Enligt ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt den-
na lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför fastställas. 

Arbetet förväntas utföras på motsvarande sätt som tillsynen enligt miljöbalken och 
kan baseras på timavgift. Förslaget innebär därför att timavgiften för denna tillsyn 
ska vara densamma som den senast fastställda timavgiften i Borgholms kommuns 
taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 

Lagrum 
6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
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Konsekvensanalys 
Ett antagande av detta förslag till taxa medför att tillsynsarbetet kan finansieras med 
avgifter på samma sätt som tillsynen enligt miljöbalken.  

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 
______________
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§ 84 Dnr 2022/46 630 KS 
 
Undervisningslokaler i Gärdslösa - Markbyte Norra Gärdslösa 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  genomföra markbyte som innebär att kommunen erhåller del av Norra Gärds-

lösa 14:2 enligt förslag i kartbilaga mot delar av Norra Gärdslösa 10:1 enligt 
förslag i kartbilaga. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har beslutat att arbetsutskottet 
tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i pro-
jektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärds-
lösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att 
bygga ut och möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola i Gärdslösa 

Tillväxtavdelningen har via markexploatörerna (MEX) förhandlat fram ett förslag till 
markbytesavtal med fastighetsägaren till Norra Gärdslösa 14:2. MEX har förberett 
ett markbyte som kan regleras genom en lantmäteriförrättning. Bytet ger kommu-
nen en större markyta intill Gärdslösaskolan för byggnation av en ny förskola. Mar-
ken om cirka 6 000 kvadratmeter förrättas in i kommunens fastighet Norra Gärds-
lösa 16:3. 

Motprestationen är att kommunen avvarar cirka 12 000 kvadratmeter utav fastighe-
ten Norra Gärdslösa 10:1 till ägaren av fastigheten Norra Gärdslösa 14:2. Kommu-
nen har ägt fastigheten (Norra Gärdslösa 10:1) sedan 1979, det finns ingen regi-
strerad köpeskilling och marken saknar i dagsläget exploateringsplaner.  

I uppgörelsen ingår att kommunen kan nyttja mark som tillhör fastighetsägaren till 
Norra Gärdslösa 14:2 för transporter under byggtiden. 

Enligt förslaget utgår ingen köpeskilling till någon av parterna. 

Framtagen kartbilaga visar de delar som ska bytas. I kartbilagan visas den del av 
Norra Gärdslösa 14:2 som föreslås överföras till Norra Gärdslösa 16:3 (skolområ-
det) samt de delar av Norra Gärdslösa 10:1 som föreslås avstyckas och överläm-
nas till ägaren av Norra Gärdslösa 14:2.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 § 77 föreslår kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att genomföra markbyte som innebär att kommunen erhål-
ler del av Norra Gärdslösa 14:2 enligt förslag i kartbilaga mot delar av Norra Gärds-
lösa 10:1 enligt förslag i kartbilaga. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-39 § 47. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 § 77. 

Kartbilaga på förslag till markbyte, 2022-03-23. 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-17. 

Bedömning 
Värdet för kommunen består i att vi förvärvar ytor för utveckling av skolmiljön på 
mark som ansluter till skolan. Att inte nyttja det här tillfället försvårar utveckling av 
skolan och dess utemiljöer. 

Konsekvensanalys 
Om vi inte genomför markbytet kan vi inte utveckla skolan i sammanhållen geografi. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovis (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 
Tillväxtchefen 
Tekniska chefen 
______________
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§ 85 Dnr 2022/85 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Erik Arvidsson SD) - om att Borgholms kommun bör 
skaffa sig en vänort i Ukraina 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Erik Arvidsson (SD) föreslår i motion inkommen 2022-03-27: 

att Borgholms kommun undersöker möjligheterna att inleda ett vänortssamarbete 
med en Ukrainsk ort eller stad. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
______________
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§ 86 Dnr 2018/218 116 KS 
 
Avsägelse ersättare kommunfullmäktige Linda Sagemark (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen. 

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

Ärendebeskrivning 
Ersättare i kommunfullmäktige Linda Sagemark (S) har lämnat in en skriftlig avsä-
gelse av sina politiska uppdrag i och för kommunen, inkommen till kommunen 
2022-04-25. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av politiska uppdrag 2019-2022; Linda Sagemark (ersättare kommun-
fullmäktige) för Socialdemokraterna, 2022-04-25. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________
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§ 87 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att ”döpa 
om” ett kvarter till Ukraina 

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 ordförande Ilko 
Corkovic (S): 

Hur lång tid ska det behöva ta att bli av med namnet Ryssland på ett kvarter i 
Borgholm och att ”döpa om” ett kvarter till Ukraina? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
______________
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§ 88 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vänort i 
Ukraina 

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 ordförande Ilko 
Corkovic (S): 

Det verkar som att det går fortare för Sverige att ansöka om medlemskap i Nato än 
det tar för vår kommun att söka få en vänort i Ukraina.? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
______________
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