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§ 135  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

______________
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§ 136  
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

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

 Justering av datum för mandatperiod för kommunstyrelsen 2018-2022 

______________
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§ 137  
 
Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  välja Staffan Larsson och Carl Malgerud till justerare tillika rösträknare. 

att  välja Jeanette Sandström som ersättare 

______________
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§ 138  
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 person från allmänheten ställer frågor till kommunfullmäktige. Ämnen som tas 
upp är kvalitén på vattnet i Sandviks avsaltningsverk. 

______________
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§ 139  
 
Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Revisor Jan Hellroth (FÖL) informerar om tre kommande granskningar. 

______________
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§ 140 Dnr 2022/117 003 KS 
 
Översyn av arvoden och ersättnignsreglementet (Arbetsgrupp för full-
mäktigeuppdrag § 146/2020) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet återremitteras för bättre beredning, där man framförallt tittar på hur 

man kan skapa bättre förutsättningar för oppositionens politiker att delta i det 
demokratiska arbetet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeuppdrag § 146/2020 gav kommunfullmäktiges ordförande i 
uppdrag att tillsammans med en representant för varje parti göra en översyn av 
kommunens ersättningar och arvoden, i kombination med en översyn av den poli-
tiska organisationen. Översynen av den politiska organisationen redovisas i ett se-
parat dokument. 

Valnämnden har bett arbetsgruppen inkludera en automatisk uppräkning av den 
högre ersättningen som erbjuds röstmottagare. 

Arbetsgruppen har diskuterat samtliga former av ersättningar och arvoden som 
kommunen har. I det förslag som lämnas över till kommunstyrelsen finns enbart de 
föreslagna förändringarna. Exempel på ersättningar, arvoden och förmåner som 
diskuterats men där ingen ändring har förordats av en majoritet av arbetsgruppen 
medlemmar är ersättning för förlorad arbetsinkomst och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

När kommunen sätter arvodena för förtroendevalda bör syftet med arvodet vara 
klart. Arbetsgruppen för översyn av ersättningar och arvoden (arbetsgrupp för full-
mäktigeuppdrag § 146/2020) har identifierat fem huvudsakliga skäl som tydligt kan 
motivera nivån som kommunen sätter arvodena efter. Dessa är: 

● att möjliggöra politiskt engagemang som kräver tjänstledighet eller gör det svårt att 
kombinera med annat arbete, 

● att locka personer som kan ta andra uppdrag/anställningar att engagera sig poli-
tiskt/stanna kvar på sin post, 

● att motverka korruption genom att minska marginaleffekten som mottagande av 
olika typer av mutor, 

● att inte alienera invånarna i kommunen, och 
● att värdera tjänsten som den förtroendevalda utför åt kommunen. 

Arbetsgruppens förslag är framtagna med ett eller flera av dessa skäl i åtanke. Ar-
betsgruppen har inte fastställt en inbördes ordning mellan dessa skäl. 
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Arbetsgruppens medlemmar har olika åsikter om vilka skäl som väger tyngst och 
vilken effekt de föreslagna justeringarna har. 

Arbetsgruppen har överlämnat sina förslag till kommunstyrelsen för beredning. Be-
redningen tillsammans med förslagen ska överlämnas till kommunfullmäktige för 
avgörande. 

Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 98 föreslår att kommunstyrelsens ordförandes ar-
vode sätts till 80 % av riksdagsledamots årsarvode; att årsarvodet för 1:e vice ord-
förande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes 
årsarvode; att årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 
% av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; att årsarvodet för ordförande i so-
cialnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; att 
årsarvodet för ordförande i utbildningsnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrel-
sens ordförandes årsarvode; att årsarvodet för ordförande i miljö- och byggnads-
nämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; att årsar-
voden för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 % av kommunstyrel-
sens ordförandes årsarvode ska ersätta andra ersättningar i en och samma nämnd 
annat än för reseersättning; att höja 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämndens, 
utbildningsnämndens och miljö- och byggnadsnämndens årsarvode från 2 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode till 5 % av kommunstyrelsens ordföran-
des årsarvode; att person som är ordförande för utskott utan att vara ordförande för 
den nämnd som utskottet är underställt ska erhålla årsarvode på 5 % av kommun-
styrelsens ordförandes årsarvode; att höja kommunfullmäktiges ordförandes arvo-
de till 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; att kommunfullmäktiges 
1:e och 2:e vice ordförande får ett årsarvode på 5 % av kommunstyrelsens ordfö-
randes årsarvode; att valberedningens ordförande inte ska ha ett årsarvode/fast 
arvode; att ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning vid maximalt 6 nämnds-
sammanträden per år; att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgö-
ring vid fullmäktigesammanträde får 1,1 % av kommunstyrelsens ordförandes må-
nadsarvode; att fastställa valnämndens arvode för röstmottagare på valdagen efter 
tjänstgöring i mer än sju (7) timmar till 2 200 kronor och 2 750 kronor för distriktens 
ordförande för de allmänna valen 2022. Dessa belopp ska årligen räknas upp uti-
från den genomsnittliga justeringen som årligen fastställs av personalutskottet i 
samband med löneöversynen; att kommunfullmäktige föreslår bolagsstämmorna i 
de kommunala bolagen att arvoden fastställs från och med 2023 enligt följande: 

 Borgholm Energi Elnät AB 
o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordföran-

des årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämnds-

ledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 Borgholm Energi AB  

o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
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o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordföran-
des årsarvode. 

o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämnds-
ledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 

 Borgholmshem AB  
o Ordförande: 20 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 5 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode. 
o I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämnds-

ledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente; 

samt att följande ska läggas till kommunens arvodes- och ersättningsreglemente: 
Om en hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en samman-
hängande längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses av berörd nämnd eller sty-
relse. Arvodet utbetalas då till den som går in och ersätter den förtroendevalde 
fram till dess att sjukskrivningen upphör och hen kan fullgöra sitt uppdrag igen 

Samtliga regler gäller från och med 2023-01-01 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 98. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 134. 

Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Arvoden och ersätt-
ningar för förtroendevalda. 

Mötesanteckningar - Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2022. 

Tjänsteskrivelse - Översyn av arvoden och ersättningsreglemente, 2022-06-08. 

Per Lublins (ÖP) kommentarer till översynen av arvodes- och ersättningsreglemen-
tet. 

Bedömning 
Ärendet återremitteras för bättre beredning, där man framförallt tittar på hur man kan 
skapa bättre förutsättningar för oppositionens politiker att delta i det demokratiska 
arbetet 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar att ändra kommunstyrelsens förslags tredje att-satsen så 
att den lyder som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande, i kommunstyrelsen, 
tillika oppositionsråd, ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
Om inte ändringen bifalls yrkar Marcel van Luijn att återremittera ärendet för bättre 
beredning, där man framförallt tittar på hur man kan skapa bättre förutsättningar för 
oppositionens politiker att delta i det demokratiska arbetet. 
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Erik Arvidsson (SD) yrkar att ändra kommunstyrelsens förslags tredje att-satsen så 
att den lyder som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande, i kommunstyrelsen, 
tillika oppositionsråd, ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; 
samt att 14:e att-satsen så att den lyder som följande att ledamot och ersättare med 
rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,75 % av kom-
munstyrelsens ordförandes månadsarvode. Om inte ändringarna bifalls yrkar Erik 
Arvidsson (SD) att återremittera ärendet på samma grunder som lyfts fram av Mar-
cel van Luijn. 

Joel Schäfer (S), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet avgörs på dagens sammanträde. 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut: Marcel van Luijns med 
fleras ändringsyrkande att ändra kommunstyrelsens arbetsutskotts förslags tredje 
att-satsen så att den lyder som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode; 
Erik Arvidssons med fleras ändringsyrkande att ändra kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslags 14:e att-satsen så att den lyder som följande att ledamot och ersätta-
re med rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,75 % av 
kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode samt; Sara Kånåhols med fleras yr-
kande att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut; samt Marcel 
van Luijns återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs 
avseende Marcel van Luijns ändringsyrkande, Erik Arvidsson med fleras ändrings-
yrkande, samt Marcel van Luijns med fleras återremissyrkande. 

Omröstning 1 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens för-
slag till beslut röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns ändringsyrkande röstar 
nej.  

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 14 nej-röster (se nedan). Därmed bifalls 
inte Marcel van Luijns ändringsyrkande. 

Omröstning 2 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens för-
slag till beslut röstar ja och de som stödjer Erik Arvidsson med fleras ändringsyrkan-
de röstar nej.  

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 14 nej-röster (se nedan). Därmed bifalls 
inte Erik Arvidsson med fleras ändringsyrkande. 
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Omröstning 3 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avgöra ärendet på 
dagens sammanträde röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns med fleras 
återremissyrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 14 nej-röster(se nedan). Återremiss är 
därmed begärd av minst en tredjedel av fullmäktige. Därmed återremitteras ärendet 
till kommunstyrelsen för bättre beredning, där man framförallt tittar på hur man kan 
skapa bättre förutsättningar för oppositionens politiker att delta i det demokratiska 
arbetet. 

Reservation 
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Anna Victor Hjort (M), Charlotte Håkans-
son van Luijn (M), Lenamarie Wikströms (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Jo-
hansson (FÖL), Mats Olsson (FÖL), Tomas Lind (FÖL), Marwin Johansson (KD), 
Erik Arvidsson (SD), Liselott Hovdegård (SD), Kjell Ivar Karlsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 augusti 2022 klockan 19:10:49.
6 Översyn av arvoden och ersättningsreglementet (Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020)KS 
förslag jaMarcels nej

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X    
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Mats Olsson                             (FÖL

)     
-                                                 X   

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

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X 
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X   
Mattias Krusell                         (S)       -         Gia Thörnqvist                          X    
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -                                                 X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X   
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X   

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

)     
-                                                 X   

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

SUMMA: 18 14 0 3
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Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 augusti 2022 klockan 19:12:27.
6 Översyn av arvoden och ersättningsreglementet (Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020)KS 
förslag jaEriks  nej

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X    
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Mats Olsson                             (FÖL

)     
-                                                 X   

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

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X 
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X   
Mattias Krusell                         (S)       -         Gia Thörnqvist                          X    
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -                                                 X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X   
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X   

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

)     
-                                                 X   

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

SUMMA: 18 14 0 3
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Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 augusti 2022 klockan 19:14:07.
6 Översyn av arvoden och ersättningsreglementet (Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020)KS 
förslag jaMarcels  nej

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Ilko Corkovic                           (S)       -                                                 X    
Carl Malgerud                           (M)       -                                                 X   
Staffan Larsson                         (C)       -                                                 X    
Eva-Lena Israelsson                     (S)       -                                                 X    
Mats Olsson                             (FÖL

)     
-                                                 X   

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

)     
-                                                 X   

Per Lublin                              (ÖP)      -                                                 X 
Marwin Johansson                        (KD)      -                                                 X   
Tomas  Ekstrand                         (SD)      -                                                 X 
Anna Victor Hiort                       (M)       -                                                 X   
Mattias Krusell                         (S)       -         Gia Thörnqvist                          X    
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -                                                 X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X   
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -                                                 X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X   

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

)     
-                                                 X   

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

SUMMA: 18 14 0 3
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§ 141 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om trygghetsboende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

Kan du redogöra för de platser som varit resp. är aktuella för kommunal trygghets-
boende enl. uppdrag som givits till tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

Kommunfullmäktige 2022-05-23 § 109. 

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

Här nedan i tabellen kommer lämpliga platser för trygghetsboende utifrån Jens ut-
redning:  

Plats Fastighets-
beteckning 

Storlek Typ av boende Fastighetsägare Plan eller 
bygglov 

Prio 

Borgholm - Folkets hus  Inte helt säker. Hyresrätter BK – avstyckning Detaljplan 
krävs 

1 

Borgholm - Strömgården  Inte helt säker. Seniorboende BK - Borgholmshem ? 2 
Borgholm Höken 
 

Höken 8   
 

Ca 1000 kvm LSS – boende BK – Borgholms-
hem`? 

Detaljplan 
upprättas 

1 

Borgholm - Skogsbrynet  Ca 1 000 kvm Alt till Höken för 
LSS 

BK   

Borgholm - Per Lindströms 
väg 

Gullvivan 11 
+ Gullvivan 
12 

1753 kvm + 1373 
kvm 

Hyresrätter BK – Borgholms-
hem? 

Detaljplan 
krävs 

1 

Borgholm - Kapelludden 
(kommunens parkering) 

 Ca 5 000 kvm Hyresrätter BK - Borgholmshem Ny detaljplan 2 

Köpingsvik - Kyrkan (Strat 
markförvärv) 

 Ca 2000 - 3000 
kvm 

 Sv kyrkan   

Köpingsvik - Soldalen  Ca 1000 kvm Hyresrätter /seni-
orboende 

BK - Borgholmshem Detaljplan 
påbörjad 

2 

Runsten /Spjutterum   Ca 7 500 kvm Hyresrätter BK – Borgholms-
hem?  

Bygglov 1 
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Rälla etapp 2  Samma som tidiga-
re byggnad om ca 
380 kvm 

Hyrerätter BK -  Borgholmshem Bygglov 1 

Rällaskogen   Hyresrätter BK – Borgholms-
hem? 

Ny detaljplan 3 

Stora Rör (”anna” på snib-
ben) markförvärv 

 Ca 10 000 kvm Hyresrätter BK – Borgholms-
hem? 

Ny detaljplan 3 

Gärdslösa invid skolan  Ca 6000 kvm Hyresrätter BK -  Borgholmshem  3 
Kårehamn  10 000 – 30 000 

Kvm 
Hyresrätter BK – Borgholms-

hem? 
Ny detaljplan 3 

Sandvik - Legenäs  Ca 30 000 kvm Bostäder BK - ? Detaljplan 
upprättas 

2 

Södvik   Södvik 5:7 
Ca 20 000 kvm 

Hyresrätter BK – Borgholms-
hem? 

Ny detaljplan 3 

Löttorp (ÅVC)  Ca 12 000 kvm Hyresrätter BK/Privat -  Borg-
holmshem 

Ny detaljplan 3 

Löttorp –(Åkerbohemmet)  Ca 3 000 kvm Hyresrätter / seni-
orboende 

BEAB - Borgholms-
hem 

? 2 

Böda - saknas -      
Byxelkrok- saknas -      
       

______________
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§ 142 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om trygghetsboenden 
till exempel i norra delen av kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

Med anledning av ditt övergripande ansvar för den demografiska utvecklingen i vår 
kommun frågar jag dig: Vad har säger du till personer som funderar på att perma-
nentbosätta sig i sina fritidshus i vår kommun och undrar vad det finns för tillgång 
till trygghetsboenden t ex i norra delen av kommunen när och om så skulle behö-
vas? T ex i Sandvik eller Byxelkrok. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

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

KSAu har gett i uppdrag till kommunchefen att utreda om lämpliga platser för trygg-
hetsboende/seniorboende. Uppdraget har slutförts och redovisats för kommunsty-
relsen. Av utredningen framgår att det finns lämpliga platser i hela kommunen för 
detta ändamål.  
______________
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§ 143 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunikation om 
Varningssystemet, VMA 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

I måndags kl 15.00 skulle Hesa Fredrik ljudit överallt i kommunen där sirener för 
VAM är installerat. Detta var inte omnämnt på kommunens hemsida som det an-
nars har varit tidigare. Varför gavs inte denna information i förväg? 

Inget larm hördes dock, varför inte? Sköts det inte per automatik och var det ur 
funktion eller hade någon glömt att trycka på någon knapp och varför fanns ingen-
ting om detta och ännu mindre någon förklaring på hemsidan? 

Finns det någon rutin som ska följas i detta sammanhang inte minst så att larmet 
garanterat ska höras om det skulle uppstå t ex kärnkraftsolycka, krigsanfall eller 
större skogsbrand etc.  

Var ligger det personliga ansvaret för att allt funkar? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

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

Det stämmer att signalen VMA ”hesa Fredrik” inte fungerat den 13 juni 2022. Orsa-
ken till detta var den mänskliga faktorn. Och felet kommer inte att uppreppas. 
______________
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§ 144 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utveckling av 
Runstensbygden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

Under året som gått har du t o m besökt medborgare i Runsten och då var det ing-
en hejd på vilken fin utveckling du utlovade för Runstensbygden. Man kunde teck-
na sitt intresse så skulle det byggas huyresbostäder i Spjutterum och det har nu 
många gjort. Så jag undrar hur det går med de utlovade hyresbostäderna där? 

Och hur går det med lanthandeln som du skulle hjälpa till med att fixa där? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

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

Det stämmer att kommunen har undersökt intresse för hyresrätter i Spjutterum. 
Dessutom har en av våra lokala byggföretag visat intresse att bygga ca 8-10 hyres-
rätter på den aktuella fastigheten. Tyvärr har den lokala företagen hoppat av projek-
tet men vi från kommunens sida har inte släppt projektet. Kommunen kommer via 
vårt nya bostadsbolag bygga hyresrätter i Löttorp först och vi är även beredda att 
skapa förutsättningar för byggnationen i Spjutterum via vårt nya bostadsbolag. 
Angående ”lanthandel” har vi varit behjälpliga gällande placering samt kommersiellt 
upplägg. Tillsammans med Runstens intresseförening har intresset undersökts. In-
tresset fanns att handla på plats men ideella resurser för att driva butiken var inte 
tillräckliga. 

______________
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§ 145 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utvecklingsmöjlig-
heter i Runsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

Om vi ser på inflyttningen till sydöstra delen av kommunen ur ett bredare perspek-
tiv undrar jag hur du ser på tanken att etablera grundskola i Runsten? 

Kan det locka fler barnfamiljer till Runsten om det inte bara finns förskola där utan 
även låg- och kanske även mellanstadium där? 

Skulle det kunna motverka att föräldrar i den sydligaste socknen i kommunen väljer 
att placera sina barn i skolor utanför vår kommun, vilket belastar vår kommun eko-
nomiskt med skolpengar dit? 

Vad hindrar att vi istället för utbyggnad av Gärdslösa skola för att täcka framtida lo-
kalbehov satsar på komplettering av en ny skola i Runsten? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

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

Vi satsar både i Gärdslösa och i Runsten. I Runsten är vi klara med den nya försko-
le entrén och upprustningen av sporthallen är så gott så slutförd. Kommunfullmäkti-
ge har redan fattat beslut att bygga en ny modern förskola i Gärdslösa och anpassa 
de befintliga skollokalerna. På det sättet möjliggör vi för fler barn i förskolan och fler 
elever i skolan. 

______________
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§ 146 Dnr 2022/7 101 KS 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bostäder i Yttre 
hamnen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse interpellationen besvarad. 

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

Då en insändardebattör i bladet nyligen efterlyste en kompromiss mellan exploatö-
rer och ansvarsfulla politiker om Yttre hamnen i Borgholm, så undrar jag naturligt-
vis vad som kan ha utlovats till exploatörer. 

Jag undrar också varför du inte har brytt dig om borgholmsbornas åsikter om bo-
städer i Yttre hamnen innan du drar igång projektet Stadsdel Yttre hamnen i Borg-
holm? Vart tog medborgardialogen vägen? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Interpellationssvar. 

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

Planeringsprocessen har pågått under minst två mandatperioder där vi tillsammans 
inom politiken diskuterat och valt väg för utvecklingen av yttre hamnen. Detaljplanen 
pågår just nu och till hösten kommer denna att ställas ut på samråd. Under sam-
rådstiden ges alla möjligheter att komma med synpunkter på det utarbetade försla-
get. Efter samråden kommer alla inkomna synpunkter att beaktas.  Ett nytt förslag 
tas fram som går ut på granskning där igen ges möjligheter till alla att lämna syn-
punkter och förslag. Innan antagande i kommunfullmäktige så finns möjligheten igen 
för eventuella förändringar. Och där efter kan fullmäktigebeslut överklagas. 

______________
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§ 147 Dnr 2021/133 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - om gratis parkeringskort för de som är skrivna 
i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  anse motionen besvarade i och med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23 

§ 91. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) fö-
reslår i motionen att på försök införa en sådan ordning med gratis parkeringskort 
för de som är skrivna i de delar av staden där parkeringsövervakning förekommer. 

Kommunfullmäktige har behandlat ett liknande E-förslag. E-förslaget innebar att 
fastboende i kommunen skulle kunna ansöka om parkeringstillstånd för att få par-
kera på gatan längre än 24 timmar. Kommunstyrelsen 2022-05-03 § 69 och kom-
munfullmäktige 2022-05-23 § 91 beslutade att erbjuda boende utmed gågatuområ-
det (västra delen av Storgatan med intilliggande vägar) i Borgholms stad att få par-
kera anvisat område i centrala Borgholm under gågatuperioden 2022-05-25 till 
2022-08-3; respektive att anse E-förslaget besvarad med hänvisning till att E-för-
slagets syfte delvis uppfylls i och med att boende utmed gågatuområdet i Borg-
holms stad kommer att erbjudas anvisad parkering under gågatuperioden. 

Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 91 föreslår fullmäktige anse motionen besvarade i 
och med kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23 § 91. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 91. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 121. 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 65. 

Motionen. 

Bedömning 
I och med att kommunfullmäktige nyligen har handlat ett liknande ärende anses 
motionen kunna besvaras med kommunfullmäktiges beslut § 91. 

______________
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§ 148 Dnr 2022/125 KS 
 
Fastighetsförvärv Rälla Tall 6:1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  köpa fastigheten Rälla Tall 6:1 för 2 450 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har erbjudits att köpa Rälla Tall 6:1 för 2 450 000 kronor. 
Tomtfastigheten utgör cirka 10 000 kvadratmeter och är belägen precis söder om 
befintlig väg ner till Stora Rör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 90. 

Tjänsteskrivelsen, 2022-06-21. 

Bedömning 
Fastigheten föreslår köpas som ett strategiskt fastighetsförvärv. Förvärvet skulle ge 
kommunen större rådighet över området när det kommer till den framtida plane-
ringen för effektiva och säkra trafiklösningar samt möjliggöra byggnation av bostä-
der och verksamheter. 

Förvärvet skulle vara i linje med kommunens uttalade syfte eftersom tomtfastighe-
ten är utpekad i kommunens översiktsplan som lämplig för handel och bostäder. 
Kommunen äger marken norr om fastigheten som i skrivande stund är under de-
taljplanering (Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera). För att sammanknyta områdena 
och för framtiden undersöka möjlig byggnation av hyresrätter/flerbostadshus är det 
en fördel att kommunen äger marken.  

Trafikverket arbetar efter en regional trafikplan som, inom kommungränsen, sträc-
ker sig från Stora Rör till Borgholm stad. Trafikverkets projekt omfattar en ny an-
slutning/korsningspunkt till Stora Rör. Detta för att göra trafiksäkerheten större 
samt att nya fastigheter kan bildas inom kommunens detaljplaneområde. En del av 
fastigheten Rälla Tall 6:1 planeras i nuvarande förslag tas i anspråk för ett nytt 
hållplatsläge samt byggnation av en planskild passage under väg 136. Kommunen 
kommer i dialog med Trafikverket ha större utrymme för förbättringar av dels håll-
platsläget, dels passagen under väg 136 som ägare av fastigheten Rälla Tall 6:1. 

På fastigheten finns idag två bostadshus, en lada samt garage. Kommunlednings-
förvaltningen har inte identifierat ett behov av att behålla dessa ifall kommunen skul-
le förvärva fastigheten. Det finns en möjlighet att avyttra dessa byggnader separat. 
Om kommunen skulle välja att göra detta är det i dagsläget värderat till cirka 
1 000 000 kronor.  
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Kommunen bör se över möjligheten att påbörja ett detaljplanearbete i samband med 
eventuellt köp. Ett strategiskt markinköp för framtiden då Stora Rör är en av Borg-
holm kommuns viktigaste orter sett till den arbetsmarknadsregion orten tillhör i såväl 
Borgholm, Kalmar och Mörbylånga. Pendlingsavståndet möjliggör permanentboen-
de. I det detaljplanearbetet bör man även inkludera den planskilda passagen/gång- 
och cykeltunneln som Trafikverket har för avsikt att bygga. I och med det säkrar 
kommunen markrådigheten på den östra sidan av väg 136. Om kommunens ambi-
tion med att tillskapa fler permanentboende med barnfamiljer i Stora Rör är det oer-
hört positivt med säkra passager över/under väg 136. 

Konsekvensanalys 
Kommunen får rådighet över viktig strategisk mark. Dels för framtida möjlig byggna-
tion av flerfamiljshus. Dels i dialogen mellan kommun och Trafikverket utan en tredje 
part med egenintressen.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Marwin Johansson (KD), Staffan Larsson 
(C), Sara Kånåhols (V) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterat 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 
Mark- och exploateringsstrategerna 
______________
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§ 149 Dnr 2022/92 104 KS 
 
Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av partistöd 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2021 års 

partistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  

 Centerpartiet (Borgholms centerkrets) 
 Moderaterna (Borgholms Moderaterna) 
 Sverigedemokraterna (SD Borgholm) 
 Framtid Öland 
 Vänsterpartiets  
 Socialdemokraterna (Socialdemokraterna i Borgholms kommun) 
 Kristdemokraterna (Kristdemokraterna Öland) 

Ölandspartiet får tills nästa sammanträde att visa på att partiet är en juridisk per-
son.  

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Samtliga partier som fick utbetalt partistöd 2021 (samtliga partier) har lämnat en 
redovisning i tid. Notera att ett parti, Ölandspartiet, enbart redovisat den första de-
len av partistödet eftersom kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132 valde att inte 
godkänna andra utbetalningen av partistöd 2021 till Ölandspartiet med hänvisning 
till att partiet inte på ett tillfredställande sätt styrkt sin status som juridisk person. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med gruppledaren för Ölandspar-
tiet och frågat ifall partiet har haft för avsikt att lämna in underlag för att styrka sin 
juridiska status. I dagsläget har Ölandspartiet inte lämnat in något sådant underlag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 120 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av partistödet till de partier som 
redovisat 2021 års partistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  

 Centerpartiet (Borgholms centerkrets) 
 Moderaterna (Borgholms Moderaterna) 
 Sverigedemokraterna (SD Borgholm) 
 Framtid Öland 
 Vänsterpartiets  
 Socialdemokraterna (Socialdemokraterna i Borgholms kommun) 
 Kristdemokraterna (Kristdemokraterna Öland) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 88. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 120. 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-02. 

Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemo-
kraterna. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 132. 

Bedömning 
Kommunen får enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kapitlet 29 § ge partier 
partistöd. Enligt 4 kapitlet 29 § andra stycket måste partiet som beviljas partistöd 
vara juridisk person. Ölandspartiet har inte visat att de är juridisk person. 

Dagens sammanträde 
Ordförande meddelar att Ölandspartiet kontaktat kommunstyrelsens ordförande och 
frågat om de kan få anstånd eftersom deras gruppledare gått bort. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Partierna 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-08-15 150   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 150  
 
Justering av datum för mandatperiod för kommunstyrelsen 2018-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  förlänga kommunstyrelsens mandatperiod 2018-2022 till att avslutas 2022-

10-17. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har upptäckt ett glapp på två dagar då kommunen kan stå utan kom-
munstyrelse. För att försäkra att ansvariga finns för kommunstyrelsens verksamhe-
ter fram tills nästa kommunstyrelse valts föreslås en förlängning av innevarande 
mandatperiod för kommunstyrelsen till 17 oktober. 

Dagens sammanträde 
Ordförande konstaterat 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. 

______________
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Kommunfullmäktige 2022-08-15 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 augusti 2022

Ledamöter Parti Kret
s

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

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

)   
-   X 

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

)   
-   X 

Per Lublin   (ÖP)   -   X 
Marwin Johansson   (KD)   -   X 
Tomas  Ekstrand   (SD)   -   X 
Anna Victor Hiort   (M)   -   X 
Mattias Krusell   (S)   -   Gia Thörnqvist   X 
Sara Kånåhols   (V)   -   X 
Eva Wahlgren   (C)   -   Peder Svensson §§ 135-140   X 
Joel Schäfer   (S)   -   X 
Lenamarie Wikström   (M)   -   X 
Nina Anderson-Junkka   (S)   -   X 
Torbjörn Johansson   (FÖL

)   
-   X 

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

)   
-   X 

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

SUMMA: 32 3 
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