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§ 89  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

______________
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§ 90  
 
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: Motion (Per Lublin ÖP) - om bättre tillgänglighet för allmänheten 
att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund      

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) om planering för kompletterande ny fast 
förbindelse över sundet 

 Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) om borttagande av 24-timmarsregeln för 
parkering gällande bilägare som är fast bosatta inom Borgholms tätort 

 Anmälan: Interpellation till socialnämndens ordförand om redovisning av hur 
långt man kommit med inrättandet av en äldrekonsulent 

 Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens tillika krisledningsnämndens 
ordförande om beredskap inför en eventuell långvarig avstängning av 
Ölandsbron p g a allvarlig skadehändelse 

 Anmälan: Interpellation till Borgholm Energi Elnäts ordförande om beredskap 
inför eventuella längre elavbrott p g a cyberattacker 

 Anmälan: Interpellation till socialnämndens ordförande om beredskap inför 
eventuella problem för livsmedelsförsörjningen för äldreomsorgen m m 

______________
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§ 91 Dnr 2021/70 008 KS 
 
E-Förslag: Parkeringstillstånd till fastboende i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-förslagets syfte delvis 

uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borgholms stad kom-
mer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 17 anmälde ett E-förslag om parkeringstillstånd 
till fastboende i Borgholms kommun för beredning av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder som följer:  

Vissa av oss som är fastboende i kommunen (personligen bor jag i Borgholm) har 
behov av att parkerabilen på gatan. Detta är på många gator tillåtet, dock max 24 
timmar i sträck. Alltså måste bilen flyttas minst en gång per dygn. 

För oss som inte har behov av att köra bilen varje dag blir detta lite konstigt. Dels 
är det inte alltid möjligt, ifall vi exempelvis skulle vara borta i mer än 24 timmar utan 
att ta med bilen (bussen är ju miljövänligare) eller om vi på grund av sjukdom inte 
har möjlighet till detta. 

Dessutom är det ju väldigt dåligt för miljön att tvingas köra bilen varje dag trots att 
vi inte har något behov av det. I dessa upplysta tider när vi försöker göra allt vi kan 
för att rädda miljön så känns det konstigt att vi ska behöva välja mellan att skada 
miljön eller riskera felparkeringsavgift.  

Mitt förslag är därför att vi som är fastboende i kommunen ska kunna ansöka om 
parkeringstillstånd för att få parkera på gatan längre än 24 timmar. Förslagsvis är 
ett sådant tillstånd bundet till bilens registreringsnummer och bostadsort, och max 
ett tillstånd per person (eller annan rimlig gräns). Om tillståndet ska ha en tidsgräns 
för hur länge man får parkera med tillståndet utan att flytta bilen så föreslår jag en 
vecka. 

Förslaget fick 29 röster och sex kommentarer.  

Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 69 beslutade att erbjuda boende utmed gågatu-
området (västra delen av Storgatan med intilliggande vägar) i Borgholms stad att få 
parkera på anvisat område i centrala Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 
till 2022-08-31. Därutöver föreslås kommunfullmäktige att anse E-förslaget besva-
rad med hänvisning till att E-förslagets syfte delvis uppfylls i och med att boende 

6



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 91   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

utmed gågatuområdet i Borgholms stad kommer att erbjudas anvisad parkering 
under gågatuperioden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 69. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 81. 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

E-förslag. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 17. 

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

Bedömning 
Fördelen och behoven av boendeparkeringstillstånd bedöms i nuläget inte övervä-
ger kostnaden kopplat till den administration förslaget skulle innebära. Boendepar-
kering prövades intill Viktoriaskolan och vid kvarteret Höken under sommaren 2021 
och efterfrågan var mycket låg. Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta med åt-
gärden ytterligare ett år. I de fall behov finns av att parkera bilen en längre tid i 
Borgholm finns redan idag en sjudygnsparkering i anslutning till Ölands utbild-
ningscenter. Dessa platser, tillsammans med kommunstyrelsens åtgärd bedöms 
idag täcka behovet. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till 
Förslagslämnaren  

______________
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§ 92 Dnr 2022/111 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Ny mattbrygga i Borgholm 

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

laren har rätt att lämna e-förslag. 

Ärendebeskrivning 
Berit Britt-Marie Helgersson föreslår följande i ett e-förslag som fått minst 25 röster 
av Borgholms kommuninvånare: 

På Kapelluddens camping har det under många år funnits en brygga att skura mat-
tor på. Denna har används flitigt då den hade särskilda räcken att hänga upp mat-
tor på och dess låga höjd gjorde det smidigt att lyfta upp tunga trasmattor, vilket in-
te är möjligt på badbryggor. Sedan några år tillbaka har denna mattbrygga varit 
obrukbar eftersom stenbryggan som leder ut till denna har rasat ihop.  

Mitt förslag är därför att mattbryggan restaureras så att det går att använda den 
igen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-13. 

E-förslaget. 

Bedömning 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 93 Dnr 2022/110 008 KS 
 
Anmälan: E-förslag: Ordning och reda på P-O Amnérs väg 

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

laren har rätt att lämna e-förslag. 

Ärendebeskrivning 
Dagny Axelsson föreslår följande i ett e-förslag som fått minst 25 röster av Borg-
holms kommuninvånare: 

Vi som bor på P-O Amnérs väg har nu haft ca 2 år på oss att studera trafiksituatio-
nen på vår gata och på området "torget" bortemot Nisses fisk. 

Här råder stor förbistring. Folk kör lite "hursomhelst". 

Den målade vita linjen är förvirrande för många bilister. Är det en mittlinje, en sido-
linje eller något annat? Eftersom man inte förstår, kör en del bilister den gamla 
vägen tvärsöver "torget", andra kör på fel sida om den vita linjen. 

Att "torget" är tänkt som en parkeringsplats är det inte många som begriper sig på. 

Vi menar: Gör något! 

Vi har utarbetat ett förslag som vi härmed överlämnar till kommunen. 

Området är f.n. inte särkilt vackert eller trevligt. Vi tycker nog att lite grönska skulle 
göra stor skillnad. 

I förslaget är parkeringsplatsen inramad av "rabatter" med stensatta kanter eller 
liknande. 

I "rabatterna" planteras träd - kanske lite lågväxande, och varför inte japanska 
körsbärsträd. 

Det finns förstås ett stort antal arter att välja mellan. Det skulle kunna uppfattas 
som en allé utefter P-O Amnérs väg, om än ensidig och bidra till att leda trafiken 
rätt utefter gatan. 

Vissa perioder är det mycket trafik utefter vår gata. Det är trafiken till och från ÖK-
hallen, till och från Nisses fisk m.fl., BoSams parkeringsplats, parkeringsplatsen för 
intilliggande hyreshus samt övrig genomfartstrafik. Av den anledningen bör det inte 
finnas någon öppning in till parkeringen i "rabatten" utefter P-O Amnérs väg. Öpp-
ningarna bör finnas i övriga sidor av parkeringsplatsen. 
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Ritningen som bifogas är en idéskiss. Här är bredden på "rabatterna" ca 2,5 m. Vi 
kan också tänka oss någon form av marktäckare mellan träden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-13. 

E-förslaget. 

Bedömning 
Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 94  
 
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 
Två personer från allmänheten ställer frågor till kommunfullmäktige. Ämnen som tas 
upp är etablering av hospice i kommunen och om kvalitén på vattnet i Sandviks av-
saltningsverk. 

______________
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§ 95  
 
Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Ordförande för kommunrevisorerna informerar om att kommunens revisorer tillsam-
mans med Region Kalmar läns revisorer inte kommer kunna bilda gemensamt revi-
sionskontor som varit revisorernas och kommunfullmäktiges önskan (se kommun-
fullmäktigebeslut 2021-11-15 § 143). 

______________
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§ 96 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att ”döpa om” ett 
kvarter till Ukraina 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen vara besvarad. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 87. 
Interpellationen. 
Interpellationssvar. 

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

Vår kommunchef har initierat ärende till miljö- och byggnadsavdelning angående 
byte av kvartersnamn. Och ärendet bereds nu och beslut kommer att fattas av miljö- 
och byggnadsnämnden. 

______________
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§ 97 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vänort i Ukraina 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen vara besvarad. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 88. 

Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

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

Kommunledningen liksom flera politiska partier har samma uppfattning gällande 
vänort i Ukraina. Vi sonderar terräng och har kontakt med våra flyktingar från Ukrai-
na angående en lämplig vänort som vi kan ha utbyte med. Det är inte enkelt att eta-
blera kontakt med någon potentiell vänort under brinnande krig. 

______________
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§ 98  
 
Allmänpolitisk debatt 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska enligt arbetsordningen § 46 två gånger om året, maj och 
oktober, anordna allmänpolitisk debatt. På dagens sammanträde har inget särskilt 
ämne för debatt valts.  

Varje parti ges totalt elva (11) minuter talartid. Debatten inleds med ett anförande 
från varje parti på högst fem (5) minuter som dras från partiets totala talartid på el-
va (11) minuter. Fördelning av övrig tid är upp till varje enskilt parti och ledamot. 

______________
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§ 99 Dnr 2017/33 214 KS 
 
Antagande av detaljplan Rosenfors - Borgholm 8:63 med flera 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta detaljplanen för Borgholm 8:63 med flera med tillhörande gransknings-

utlåtande och handlingar. 
 
Lagstöd 
Plan- och bygglagen 4 kap, PBL 5 kap. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området plan-
läggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av om-
rådet som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna 
utveckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanlägg-
ning. 

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen 
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning 
igenom planområdet. Kommunen har ansökt om dispens från bioskyddet för sten-
muren och diket för att kunna genomföra delar av planen. Länsstyrelsen tog ett be-
slut 2021-12-21, under granskningstiden, om att ge dispens för delar av stenmuren 
och diket. Beslutet innebär att de delar av diket och stenmuren som får dispens 
från biotopskyddet kan tas bort för att genomföra planen, resterande delar behöver 
antingen undantas från planområdet eller skyddas med planbestämmelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljpla-
nen för granskning.  

Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-12 – 2022-01-07 och handläggs med 
ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt justeringar redovisas i gransk-
ningsutlåtandet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området plan-
läggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av om-
rådet som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna 
utveckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanlägg-
ning. 

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen 
är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Inom planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning 
igenom planområdet. Kommunen har ansökt om dispens från bioskyddet för sten-
muren och diket för att kunna genomföra delar av planen. Länsstyrelsen tog ett be-
slut 2021-12-21, under granskningstiden, om att ge dispens för delar av stenmuren 
och diket. Beslutet innebär att de delar av diket och stenmuren som får dispens 
från biotopskyddet kan tas bort för att genomföra planen, resterande delar behöver 
antingen undantas från planområdet eller skyddas med planbestämmelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 § 289 att godkänna detaljpla-
nen för granskning.  

Detaljplanen var ute på granskning 2021-04-12 – 2022-01-07 och handläggs med 
ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt justeringar redovisas i gransk-
ningsutlåtandet. 

Justeringar inför antagande: 

 Kompletterat planbeskrivningen med information om kraftledning i närheten 
av planområdets södra gräns, samt reviderat planområdets sydöstra gräns 
för att säkerställa att avstånd på 15 meter tas till ledning. 

 Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om upplåtelse 
av ledningsrätter och servitut. 

 Justerat planen så att den anpassas efter biotopskyddsbeslut. 
 Justerat formulering av bestämmelse om skydd av trädallé, n1 
 Justerat bestämmelse om högsta hårdgörandegrad för användningen P-

plats i nordvästra hörnet, samt kompletterat planbeskrivningen med tydliga-
re redogörelse för val egenskapsbestämmelse inom användningen. 

 Kompletterat avsnittet dagvatten med tydligare redogörelse för planområ-
dets dagvattenhantering i förhållande till omgivningen.  

 Tagit bort bestämmelse om bullerskydd, m1. 
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 Kompletterat planbeskrivning med information om dispens från biotop-
skydd. 

 Kompletterat planbeskrivningen med en tydligare redogörelse för val av lo-
kalisering av verksamhetsområdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 65 föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna och besluta om antagande av detaljplanen med tillhörande gransknings-
utlåtanden och handlingar.  

Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 64 förslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
för Borgholm 8:63 med flera med tillhörande granskningsutlåtande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 64. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 87. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-03-29. 

Plankarta Borgholm 8:63 – Rosenfors, 2022-03-29. 

Planbeskrivning Borgholm 8:63 – Rosenfors, 2022-03-29. 

Borgholm 8.63 mfl 20220318 Granskningsutlåtande, 2022-03-29. 

PM Trafikflöden Rosenfors, 2022-03-29. 

PM Dagvattenhantering Rosenfors industriområde Beräkning av dimensionerade 
flöden, föroreningsbelastning samt framtagande av åtgärdsförslag med hänsyn till 
miljökvalitetsnormen, 2022-03-29. 

Bullerutredning Rosenfors, 2022-03-29. 

Borgholm 8:63 Beslut från länsstyrelsen om förbud och dispens angående ansökan 
om att ta bort stenmur och dike på fastigheten Borgholm 8:63 och Borgholm 11:1 
Länsstyrelsens diarienummer 521-3326-2021, 2022-03-29. 

Bedömning 
Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i 
närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföreta-
gande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin 
verksamhet. 

Planområdet är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik 
(2019) som utredningsområde för verksamheter och handel. Den del av detaljpla-
nen som medger verksamheter stämmer överens med den fördjupade översikts-
planen. Den del av planområdet som utgörs av ställplats samt övernattningsstugor 
görs planenlig med bestämmelse Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning. Denna 
utveckling har stöd av den fördjupade översiktsplanens intentioner att tillgängliggö-
ra och utveckla Vasahuset som ett kulturcentrum. 
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Länsstyrelsens beslutade 2021-12-21 om att delar av stenmuren och diket får dis-
pens från biotopskyddet. De delar som inte får dispens från biotopskyddet behöver 
antingen skyddas med planbestämmelse eller undantas från planområdet. Förvalt-
ningen har gjort bedömningen att delar av stenmuren och diket i den sydvästra de-
len av planområdet, ska undantas från planen. Eftersom att stenmuren och diket 
inte får tas bort så kan föreslagen kvartersmark i granskningsförslaget inte genom-
föras. Konsekvens av detta är att planområdet revideras och att cirka 0,4 mark inte 
kan planläggas och nyttjas för ändamålet verksamheter. De resterande delarna av 
biotopskyddade objekt inom planområdet som inte fått dispens från biotopskyddet, 
skyddas med planbestämmelse.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C), Annette Hemlin (FÖL) 
och Joel Schäfer (S) 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 
Plansamordnaren 
______________
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§ 100 Dnr 2022/90 253 KS 
 
Försäljning av fastigheten Plogen 1, Rosenfors 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  sälja fastigheten Plogen 1 till tomträttsinnehavaren för 221 400 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Plogen 1 är upplåten med tomträtt. På fastigheten finns en byggnad 
tillhörande tomträttsinnehavaren. Tomträttsavtalet löper på 10 års intervaller med 
en uppsägningstid på två år. Nuvarande avtalsperiod löper fram till 2026-04-30. 
Tomträttsinnehavaren har haft en långtgående kontakt med kommunen om att få 
köpa fastigheten. Tillväxtavdelningen har i dialog med upphandlad fastighetsmäk-
lare värderat marken till cirka 100 kronor per kvadratmeter. Detta med hänvisning 
till den starka besittningsrätten som tomträttsinnehavaren har samt att kommunen 
även måste lösa in befintlig byggnad i det fall kommunen önskar återta marken. 
Fastighetens storlek är 2 214 kvadratmeter varpå värderad köpeskilling skulle vara 
221 400 kronor. 

Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 68 föreslår kommunfullmäktige att sälja fastighe-
ten Plogen 1 till tomträttsinnehavaren för 221 400 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 68. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 88. 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

Bedömning 
Tomträtten utgör inte en framtida markreserv i och med antagandet av ny detalj-
plan i Rosenfors. 

Konsekvensanalys 
Kommunen har möjlighet att säga upp tomträttsavtalet för omförhandling av 
tomträttsavgälden. Detta skall ske senast 2024-06-30 och ny avgäld börjar gälla 
from 2026-05-01. Idag är avgälden på 4 428 kronor per år.  

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställda proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomichef 
Tillväxtchef 
______________
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§ 101 Dnr 2019/192 048 KS 
 
Tilläggsbudget för färdigställande av allaktivitetsområde Mejeriviken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta tilläggsbudget på 1 500 000 konor till färdigställandet av allaktivitetsom-

rådet Mejeriviken. 

Ärendebeskrivning 
Som en sista etapp i kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 § 35, att uppdra tillväx-
tenheten att utreda förutsättningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsom-
råde och ta fram förslag till utvecklingsplan, föreslås 

 en inramning av aktivitetsområdet för barn i kombination av basket- och 
landhockeyplan i anslutning till skatepark och utegym. 

Inramningen i form betongblock med sittytor ska ge barnen säker yta att röra sig 
fritt på utan att bilar kan köra in på området. 

 En hinderbana för att aktivera de mindre barnen som inte är i skateparken. 
 Två grillplatser i anslutning till aktivitetsområdet. 
 Planteringar mellan padelarenans parkering och aktivitetsområdet för att 

försköna området och avgränsa bilar från gräsytorna. 
 Sittplatser runt om i området. 
 Iordningställande av gångvägar och gräsytor. 

Av genomförd planering och budgetering för förslaget har offerter för material och 
utrustning inhämtats. Tillväxtavdelningen gör utöver detta en bedömning av kost-
nad för montering, som planeras genomföras genom köp av extern entreprenör via 
befintliga ramavtal eller via kommunens gata-/parkenhet. 

Kostnadssammanställning 

Aktivetsområdet färdigställande 
  

OBS 
 

Utrustning Montering (alla priser är exkl. moms) 
Avstängning/basket/landhockey 850 000 konor 200 000 konor 

 

Hinderbana 150 000 konor 50 000 konor 
 

Grillplatser 34 000 konor 6 000 konor 
 

Bänkar 100 000 konor 30 000 konor 
 

Plantering, gångvägar, gräsytor 150 000 konor 80 000 konor 
 

    
Totalt: 1 184 000 konor 366 000 konor 1 550 000 konor 
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Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 67 föreslår kommunfullmäktige anta tilläggsbudget 
på 1 500 000 konor till färdigställandet av allaktivitetsområdet Mejeriviken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 67. 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-27. 

Offert från Tress Sport & Lek AB, 2022-04-08. 

Offert från Input interiör KC AB, 2022-04-22. 

Miljöskiss 1-4 på aktivitetsområdet Mejeriviken, 2022-04-26.  

Bedömning 
Aktivitetsområdet ska vara en säker zon för barnen att leka i. Trafikmiljön i området 
måste vara utformat så att barnen inte kan bli utsatta för fara av intilliggande parke-
ring och fordon.  

Från trafikverkets bok Barnen och vägplaneringen 

God tillgänglighet är ett viktigt transportpolitiskt mål för barn. Barnen ska på egen 
hand kunna ta sig till sina målpunkter: skola, fritidsaktiviteter, kamrater osv. utan att 
utsätta sig för olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig rädda eller måste 
färdas långa omvägar. Därför bör lokalsamhället planeras och organiseras med en 
helhetssyn så att barnens behov av en trygg och säker miljö tillgodoses. En säker 
och utvecklade uppväxtmiljö har stor betydelse för barns hälsa och liv. En miljö 
med stora brister och faror drabbar barnen dubbelt genom olycks- och hälsorisker. 
Dessutom blir barnen beroende av att ha föräldrar som kan ställa upp med skjuts 
till skolan och andra målpunkter på grund av en farlig miljö. 

Det har sedan skateparken byggdes funnits starka synpunkter på att lekområdet 
delas med en parkering och att barnen inte är skyddade när de är och leker vid 
parken. I tidigare skisser på området var förslagen att området skulle inhängas av 
en mur som separerade barnen från bilarna.  

I detta förslag är muren/blocken kombinerad med en basket- och landhockeyplan, 
vilket även ligger högt upp bland önskemålen i den enkät vi gjorde i samband med 
projektstarten.  

Blocken skapar en säker zon för barnen att vistas i samt att den kan nyttjas som 
sittbänkar. Staketet på blocken hindrar bollar att komma ut på parkeringen och säk-
rar området ytterligare. 

På vintern kan området spolas och nyttjas som isbana. 

Området är väldigt populärt och det vistas många barn alla dagar i veckan. Bygg-
nationen av padelarenan har bidragit till att fler bilar rör sig i området året runt och 
kommunen måste säkerställa att barnen i parken kan leka på ett säkert sätt. 

Parkeringen blir enkelriktad för att skapa mer tydlighet för biltrafiken och ett säkert 
stråk för barnen placeras vid sidan av parkeringen så att inte barnen behöver korsa 
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parkeringen för att komma till lekområdet. Innanför blocket kommer även cykelstäl-
len placeras. 

För att utveckla området mer till en heldagsaktivitet för hela familjen föreslås hin-
derbana och grillplatser, samt att en ny gångväg läggs närmare havet med en di-
rekt anslutning via en bro till badplatsen för att knyta ihop områdets friluftsaktivite-
ter med badplatsen och toaletter vid Sjöstugan. 

Konsekvensanalys 
Vid beslut om att inte godkänna förslaget kan kommunen inte garantera barnens 
säkerhet vid aktivitetsområdet. Idag avgränsas parkeringen och skateparken endast 
med en låg betongsten, och barnen kan obehindrat springa rakt ut bland bilarna. 
Barnen inte kan röra sig självständigt till och på platsen på grund av trafikfaror. 

Att godkänna förslaget innebär att en driftsbudgeten för gata-/parkenheten behöver 
utökas med 100 000 kronor per år för drift och underhåll av aktivitetsområdet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C), An-
ne Oskarsson (SD) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag 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 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Gata-/parkenheten 
______________
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§ 102 Dnr 2022/98 142 KS 
 
Efterskänkning av tillsynstaxa för lantbruksföretag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  efterskänka (inte fakturera för) planerad tillsyn (timavgift) av lantbruksföretag 

för år 2022, i enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken. 

att  miljö- och byggnadsnämnden anslås 600 000 kronor som kompensation för 
uteblivna intäkter för tillsyn av lantbruksföretag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har deltagit på ett möte med Borgholms Lantbrukarnas riksförbunds 
kommungrupp där frågan om kommunens tillsynstaxa tillsammans med de ökande 
kostnaderna för lantbruket lyftes. Kostnaderna för diesel, elektricitet, kostfoder och 
gödsel har ökat i snabbare takt än livsmedelpriserna. 

Kommunen har under COVID-19-pandemin valt att efterskänka vissa avgifter för 
att underlätta för näringslivet som särskilt berördes av rekommendationerna och 
restriktionerna. Med pågående kraftiga inflationstakt, delvis beroende av det på-
gående kriget i Ukraina, kan det vara aktuellt att se över om kommunen kan vidta 
åtgärder för att stödja kommunens lantbruk. 

Ett förslag om att kommunen efterskänker tillsynsavgiften för lantbruket har lyfts. 
Detta skulle påverka cirka 275 lantbruk. 

Förslaget har presenterats gruppledarna för fullmäktiges partier och där fått ett ini-
tialt stöd. 

Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 62 föreslår kommunfullmäktige att efterskänka (in-
te fakturera för) planerad tillsyn (timavgift) av lantbruksföretag för år 2022, i enlig-
het med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken; samt att miljö- och byggnadsnämnden 
anslås 600 000 kronor som kompensation för uteblivna intäkter för tillsyn av lant-
bruksföretag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 62. 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-26. 

Bedömning 
Som en av kommunens största och viktigaste näringar är det viktigt att kommunen 
stödjer livsmedelnäringen i den utsträckning den kan. Kriget i Ukraina, sanktioner 
mot Ryssland och den internationella marknaden för energi och livsmedel har 
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drabbat lantbruket hårt. Med särskild hänvisning till detta anses stödet vara befo-
gat. 

Konsekvensanalys 
Kostnaden för att efterskänkta tillsynsavgiften enligt förslag kommer att bli ett in-
komstbortfall på cirka 550 000 - 600 000 kronor. För att miljö- och byggnadsnämn-
dens verksamhet inte ska påverkas i för stor utsträckning krävs att kommunfullmäk-
tige ersätter detta belopp med ett nytt anslag. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V), 
Marwin Johansson (KD), Erik Arvidsson (SD) och Joel Schäfer (S) yrkar kommun-
styrelsens 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 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 103 Dnr 2022/71 514 KS 
 
Taxa för parkering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anta taxa om 15 kronor per timme för parkering på avgiftsbelagd kommunal 

parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift. 

att  anta taxa om 200 kronor per dygn för parkering på avgiftsbelagd kommunal 
parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift med dygnstaxa. 

Taxan gäller inte gästhamnarnas ställplatser för husbilar (parkering för personbil 
klass 2). För taxa för gästhamnarnas ställplatser för husbilar, se kommunens 
(kommunstyrelsens) taxa för HAMN+A134. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har genomfört en upphandling av parkeringsbevakning. Tidigare avtal 
har innehållit en parkeringsavgift som är på 15 kronor per timme. 200 kronor per 
dygn, på de platser dygnstaxan godkänts har tillkommit i förslag till taxa 2022. 

Trafiknämnden har att besluta om lokala trafikföreskrifter och eventuella placering-
ar av avgiftsbelagda parkeringsplatser. 

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens taxor. 

Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 75 föreslår kommunfullmäktige att anta taxa om 
15 kronor per timme för parkering på avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats en-
ligt antagen lokal trafikföreskrift; samt att anta taxa om 200 kronor per dygn för par-
kering på avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföre-
skrift med dygnstaxa. Taxan gäller inte gästhamnarnas ställplatser för husbilar 
(parkering för personbil klass 2). För taxa för gästhamnarnas ställplatser för husbi-
lar, se kommunens (kommunstyrelsens) taxa för HAMN+A13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-23 § 75. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17 § 115. 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-13. 

Bedömning 
Avgiften är menad att betala för parkeringsbevakningen och därmed ordna trafiken. 
Ordningen av trafiken förbättras också om taxan kan finansiera underhållet av 
kommunens parkeringsplatser. 
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Detta kan innefatta exempelvis beläggningsarbete, renhållning och skyltning. 

Konsekvensanalys 
Beslutet möjliggör för kommunen att direkt kunna ta betalt för parkering på kommu-
nala parkeringsplatser. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) yrkar att taxan ska vara anta taxa om 5 kronor per timme för 
parkering avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföre-
skrift; att anta taxa om 60 kronor per dygn för parkering avgiftsbelagd kommunal 
parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift med dygnstaxa. 

Carl Malgerud (M) och Staffan Larsson (C), Joel Schäfer (S) och Ilko Corkovic (S) 
yrkar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens beslut 
att anta taxa om 15 kronor per timme för parkering på avgiftsbelagd kommunal par-
keringsplats enligt antagen lokal trafikföreskrift samt att anta taxa om 200 kronor per 
dygn för parkering på avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal 
trafikföreskrift med dygnstaxa; och Erik Arvidssons yrkande att taxan ska vara anta 
taxa om 5 kronor per timme för parkering på avgiftsbelagd kommunal parkerings-
plats enligt antagen lokal trafikföreskrift; att anta taxa om 60 kronor per dygn för par-
kering på avgiftsbelagd kommunal parkeringsplats enligt antagen lokal trafikföre-
skrift med dygnstaxa. 

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

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Erik Arvidsson (SD) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan). 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Kommunikation och servicecenter 
______________
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§ 104 Dnr 2021/41 041 KS 
 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundets verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kalmar län. 

att  bevilja ansvarfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar läns styrelse och 
dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder årsredovisning och re-visionsberät-
telse 2021 till medlemskommunerna för prövning om årsredovisningen kan god-
kännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 90 föreslår kommunstyrelsen före-
slår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbun-
det i Kalmar län; samt att kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarfrihet för sty-
relsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-12 § 90. 

Brev till medlemmar i Samordningsförbundet Kalmar län, 2022-03-29. 

Årsredovisning 2021 med bilagor, 2022-03-29. 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2021 signerad, 2022-03-29. 

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

Beslut skickas till 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
______________

30



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 105 Dnr 2022/113 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om bättre tillgänglighet för allmänhe-
ten att kunna ställa frågor vid kommunfullmäktiges fasta punkt Allmän-
hetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-05-23:  

att utvidga möjligheten att ställa frågor vid Allmänhetens frågestund så att de som 
så önskar ska kunna ställa frågor under närvaro 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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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 106   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr 2022/115 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om planering för kompletterande ny 
fast förbindelse över sundet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-05-23:  

att kommunfullmäktige beslutar ge nuvarande och kommande kommunledning i 
uppdrag att skyndsamt driva på så att berörda statliga myndigheter påbörjar plane-
ringen för ytterligare en fast förbindelse över sundet. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 

______________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 107   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 107 Dnr 2022/114 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om borttagande av 24-timmarsregeln 
för parkering gällande bilägare som är fast bosatta inom Borgholms 
tätort 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2022-05-23:  

att kommunens parkeringsföreskrifter ska ändras så att det för bilinnehavare som 
är fast bosatta inom Borgholms tätort blir tillåtet att parkera sin bil inom tätorten ut-
an begränsning av 24-timmarsregeln 

att samma personer efter ansökan kostnadsfritt ska kunna avhämta ett utfärdat be-
vis för denna sin rättighet att kunna placera väl synligt på insidan av framrutan till 
den bil som tillståndet gäller. 

att kommunens kostnad för denna hantering ska åvila kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 

______________

33



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 108   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 108 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till socialnämndens ordförande om redovisning 
av hur långt man kommit med inrättandet av en äldrekonsulent 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  ge Marwin Johansson (KD) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid 

nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD) ställer följande interpellation till socialnämndens ordföran-
de Lars Ljung (S): 

I kommunfullmäktige 21-10-18 § 126 beslutades att fullmäktige inom ett halvår ska 
få en redovisning från socialnämnden och kommunstyrelsen gällande inrättandet 
av äldrekonsulent. Det har nu gått mer än ett halvår och jag önskar därför svar på 
följande frågor. 

 Hur långt har ni kommit i arbetet med att inrätta denna tjänst? 
 Har ni avsatt medel för detta i kommande budget?? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 109   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens tillika krisledningsnämn-
dens ordförande om beredskap inför en eventuell långvarig avstäng-
ning av Ölandsbron p g a allvarlig skadehändelse 

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): 

Med tanke på en allmän oro för bristfällig beredskap i händelse av att något skulle 
hända med Ölandsbron - en oro som ökat på grund av vår oroliga omvärldssitua-
tion vill jag att du noggrant redogör för kommunfullmäktige vilken beredskap som 
finns inför en sådan situation. 

 Hur är det ordnat med beredskapshamnar som snabbt kan tas i bruk och 
med tillfarter på land till dessa hamnar? 

 Hur är det ordnat med fartyg som kan gå i skytteltrafik över sundet och vad 
har de för maximal kapacitet att transportera olika slags fordon? 

 Hur är det ordnat att dirigera och prioritera trafiken över sundet i en sådan 
situation eller saknas sådan planering? 

 Är det ordnat för arbetspendlingen över sundet i en sådan situation och iså-
fall hur? 

 Finns det sjösatt någon samordning mellan kommunerna i en sådan situa-
tion och i såfall hur? Och vet alla berörda redan om vad de i en sådan situa-
tion har att göra eller är detta som måste organiseras först när något allvar-
ligt med bron redan har inträffat? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 110   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 110 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till Borgholm Energi Elnäts ordförande om be-
redskap inför eventuella längre elavbrott p g a cyberattacker 

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 Borgholm Energi Elnäts ordförande 
Staffan Larsson (C): 

Har BEAB och/eller Borgholm Energi Elnät någon beredskap för att cyberattacker 
kan komma att störa elförsörjningen i kommunen och hur fungerar i såfall den be-
redskapen? 

Eller har man inte längre kvar sitt ansvar? 

Hur länge kan man från er sida gå i god att det finns tillräckligt med el för att täcka 
äldreomsorgens behov av värme, ventilation, fläktar och kylsystem m m? 

Hur länge kan man från er sida gå i god för att det finns tillräckligt med el för att 
täcka de kommunala kökens behov? 

Hur länge kan man från er sida gå i god för att det finns tillräckligt med el för att 
täcka skolornas behov i vår kommun? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Borgholm Energi Elnäts ordförande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 111   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 111 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till socialnämndens ordförande om beredskap 
inför eventuella problem för livsmedelsförsörjningen för äldreomsorgen 
m m 

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 socialnämndens ordförande Lars 
Ljung (S): 

Vår kommun har ett ansvar för att de av våra medborgare som vistas på särskilda 
boenden eller på annat sätt är beroende av kommunen för sina måltider och dagli-
ga näringsintag inte blir utan mat. Kommunen måste således ha en beredskap för 
tillräcklig tillgång till livsmedel om en krissituation skulle uppstå så att leveranser 
förhindras. 

Har hört sägas att det finns mat för kommunens verksamheter som kan räcka en 
vecka - och vad skulle isåfall hända därefter? Som svar på mina frågor har kom-
munalrådet sagt att det inte är kommunens sak att se till att medborgarna har mat 
utan att var och en själva måste se till att de har tillräckligt med mat och förnöden-
heter hemma. 

Kommunen har dock ett övergripande ansvar för sina medborgares allmänna 
trygghet överlag och ett särskild ansvar för att de som bor på kommunens olika 
boende eller får sin mat via hemtjänsten inte ska bli utan mat. Där räcker det inte 
att ”det finns mat för en vecka”. Om Ölandsbron sätts ur funktion och våra hamnar 
mineras kan vi knappast räkna med leveranser från fastlandet till våra kommunala 
kök och hur löser man då maktfrågan för äldre och andra som är helt utlämnade i 
kommunenens händer för alls få daglig mat? 

Så jag frågar dig som har huvudansvaret i detta sammanhang för hur beredskapen 
ser ut i dagsläget och vad som är planerat framöver för de respektive olika kom-
munala boendena och för att hemtjänsten ska kunna sköta sin uppgift vad beträffar 
maten, eftersom det inte duger med att säga att all mat är slut. 

Inte minst vill jag veta hur länge som kommunen - vid ett totalavbrott i leveranserna 
från fastlandet - kan klara av att se till så att de som är helt beroende av kommu-
nen för sin dagliga föda kan få tillräckligt mat och inte blir utsatta för svält. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-23 111   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordförande 
______________
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BILAGA 1 Kommunfullmäktige 2022-05-30

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2022 klockan 18:05:29.

Ledamöter Parti Kret
s

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

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

)     
-                                                 X

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

)     
-                                                 X

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X
Tomas  Ekstrand §§ 89-98                        (SD)      -         Kjell-Ivar Karlsson §§ 99-111                                       X
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X
Mattias Krusell                         (S)       -         Rolf Persson                            X
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X
Eva Wahlgren                            (C)       -         Sofie Jakobsson                         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)       -         Gia Thörnqvist                          X
Anders Nyholm                           (M)       -                                                 X
Andreas Persson                         (S)       -                                                 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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