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§ 151  
 
Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna kungörelsen. 

______________ 
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§ 152  
 
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 (Carl Malgerud M) om att snarast tydliggöra flyttplaner i 
samband med det nya boendet på Ekbacka 

 Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av partistöd 2022 - 
Ölandspartiet 

______________
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§ 153  
 
Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  välja Jörgen Jannerstrand och Iréne Persson som justerare tillika rösträkna-

re. 

att  välja Marie-Helen Ståhl som ersättare. 

______________
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§ 154  
 
Allmänhetens frågestund 

Dagens sammanträde 
Ärendet utgår då ingen från allmänheten är närvarande för att ställa frågor. 

______________
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§ 155  
 
Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Ärendet utgår då revisorerna inte har något att informera om. 

______________
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§ 156 Dnr 2016/243 080 KS 
 
Slutrapportering av upprag från kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 - 
Sveriges bästa äldreomsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 158 har efterfrågat en redovisning av uppfyllan-
den av de uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen och social-
nämnden i och med kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, ibland kallat Sve-
riges bästa äldreomsorg. 

Kommunchefen har tillsammans med de andra berörda förvaltningscheferna sam-
manställt en lista av uppfyllanden av uppdragen. 

Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 87 har överlämnat redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 87. 

Tabell - Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166, 
2022-06-22. 

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166. 

______________

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-19 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 157 Dnr 2022/117 003 KS 
 
Översyn av arvoden och ersättnignsreglementet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  kommunstyrelsens ordförandes arvode sätts till 80 % av riksdagsledamots 

årsarvode. 

att  årsarvodet för 1:e vice ordförande 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 socialnämnden ska utgöra 40 % av kommunsty-
relsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i utbildningsnämnden ska utgöra 40 % av kom-
munstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvodet för ordförande i miljö- och byggnadsnämnden ska utgöra 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  årsarvoden för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 % av 
kommunstyrelsens 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 ordförandes 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 kommunstyrel-
sens ordförandes årsarvode. 

att  höja kommunfullmäktiges ordförandes arvode till 15 % av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode. 

att  kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande får ett årsarvode på 5 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

att  valberedningens ordförande inte ska ha ett årsarvode/fast arvode. 

att ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning vid maximalt 6 nämndssam-
manträden per år. 
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att  ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktige-
sammanträde får 1,1 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 

att  fastställa valnämndens arvode för röstmottagare på valdagen efter tjänstgö-
ring 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 
utifrån den genomsnittliga justeringen som årligen fastställs av personalut-
skottet 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 ordförandes 

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

damöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 Borgholm Energi AB  

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

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

damöter 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. 
 I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsledamöter 

enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 

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 el-
ler styrelse. Arvodet utbetalas då till den som går in och ersätter den förtro-
endevalde fram till dess att sjukskrivningen upphör och hen kan fullgöra sitt 
uppdrag igen 

Samtliga regler gäller från och med 2023-01-01. 

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. 
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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 
politiskt/stanna kvar på sin post, 

 att motverka korruption genom att minska marginaleffekten som motta-gan-
de 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. 

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 § 92 lämnade förslag till kommunfullmäktige om 
ändringar i kommunens bestämmelser för arvoden och ersättningar. 

Kommunfullmäktige 2022-08-15 beslutade att återremittera (minoritetsåterremiss) 
ärendet för bättre beredning, där man framförallt tittar på hur man kan skapa bättre 
förutsättningar för oppositionens politiker att delta i det demokratiska arbetet. 

Kommunstyrelsen 2022-08-23 § 99 lämnade förslag till kommunfullmäktige om 
ändringar i kommunens bestämmelser för arvoden och ersättningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-08-23 § 99. 
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Tjänsteskrivelse, 2022-08-18. 

Kommunstyrelsen 2022-06-28 § 92. 

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. 

Förslag till Arvodes och ersättningsreglemente till förtroendevalda. 
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Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder arbetsgruppen föreslag och ställer sig 
bakom de bedömningar som görs nedan. Bedömningen justeras så att det stämmer 
överens med de att-satser som arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen. 

Varje enskilt förslag till ändring föreslås för att bättre uppfylla ett eller flera av de skäl 
som arbetsgruppen för översyn av ersättningar och arvoden identifierat som motiv 
för att besluta nivån för arvoden. 

Kommunen får inte betala olika ersättningar för förtroendeuppdrag som anses vara 
likvärdiga. 

Höjning av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

En majoritet av deltagarna i arbetsgruppen anser att arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande är lågt satt. I dagsläget har kommunstyrelsens ordförande ett arvode 
som är 75 % av en riksdagsledamots årsarvode. Detta är, tillsammans med Högsby 
kommun, det lägst satta arvodet för en kommunstyrelseordförande i Kalmar län och 
det näst lägsta i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommunkategori C9, det 
vill säga landsbygdskommuner med betydande besöksnäring. Jämförbara kommu-
ner har alltså satt arvoden på mellan 70 och 100 % av en riksdagsledamots årsar-
vode, med en median på 85 % i C9 kommuner (med ett medel på 85 %) och 90 % i 
länets kommuner (med ett medel på 88 %). 

Eftersom de flesta andra arvoden och ersättningar är kopplade till kommunstyrelsen 
ordförandes arvode föreslås inte en allt för stor höjning. En majoritet av arbetsgrup-
pen har enats kring ett förslag om att höja arvodet så att det blir 80 % av riksdagsle-
damots årsarvode. Förslaget skulle göra att kommunen närmade sig närliggande 
och jämförbara kommuner i hur man värderar uppdraget som ordförande för kom-
munens mest centrala nämnd. 

För år 2022 är riksdagsledamots månadsarvode 71 500 kronor. Det innebär att i år 
skulle 80 % av riksdagsledamots månadsarvode vara lika med 57 200 kronor. 

Effekt av att höja arvodena för 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen, op-
positionsrådet samt socialnämndens, utbildningsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämnden ordföranden till 40 % av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode 

I dagsläget har kommunen arvoden till sin 1:e vice och 2:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ordförande för socialnämnden, utbildningsnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden som sträcker sig mellan 20 % och 30 %. Dessa arvoden ska ex-
empelvis täcka följande:  

● Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 
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● Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 
(inklusive protokollsjustering). 

● Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 
annan tjänsteman i samband med sammanträden, besiktning, förrättning el-
ler liknande. 

● Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller utomstå-
ende organisation som inte utgör protokollförda sammanträden. 

● Dialog med medborgare. 
● Utövande av delegationsbeslut. 
● Restid med anledning av ovan angivna åtgärder. 

Dessa kan idag kombineras med andra ersättningar och arvoden. Det inkluderar re-
seersättningar till och från tjänstgöring som ordförande för nämnden, ersättning för 
tjänstgöring under kommunfullmäktigesammanträden, styrelse-, nämnds- och ut-
skottssammanträden, timersättning för uppdrag från nämnden, så som verksam-
hets- och företagsbesök samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. För förtroende-
valda som har fler än ett uppdrag finns det möjlighet att få årsarvode även för dessa. 
I dagsläget är det ovanligt att en enskild ledamot har flera uppdrag med högre årsar-
vode än 10 % av kommunalråds arvode, men det finns. 

Eftersom största delen av kommunens kostnader för ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda går till årsarvoden kan det vara svårt att beräkna kostnaderna för 
ersättningar och arvoden för förtroendevalda. Detta är dels en följd av att ersättning-
ar går att kombinera, dels en följd av att utgifterna för ersättning för förlorad ar-
betsinkomst är beroende på den förtroendevaldas status på arbetsmarknaden. Be-
stämmelserna, som de är utformade idag, försvårar för nämnder att hålla sin budget 
för ersättningar och budgeten kan påverkas av vilken person som får förtroendeupp-
draget.  

För enskilda förtroendevalda kan nuvarande system försvåra för planering av arbete 
och fritid. Eftersom den enskilda i förhand inte vet hur mycket hen kommer att 
tjänstgöra blir det för den som är anställd att varje månad begära ledighet och i de 
fall de krävs också intyg för förlorad arbetsinkomst. För den som är egenföretagare 
kan det också vara ett problem att avgöra vad den förlorade arbetsinkomsten uppgår 
till, antingen för att arbetsinkomsten varierar mycket över året eller för att en del av 
ens försörjning består i andra former av inkomst än arbetsinkomst eller andra skäl. 

Att höja arvodesnivåerna till 40 % av kommunalråds arvode skulle också innebära 
att berörda förtroendevalda kan inkluderas i de delar i kommunens bestämmelser 
omställningsskydd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som exklusivt berör 
förtroendevalda som tjänstgör minst 40 % av heltid. Detta innebär bland annat att 
berörda förtroendevalda får rätt till omställningsstöd (ekonomiskt stöd i fall av arbets-
löshet efter tjänstgöring), sjukpension och familjeskydd, motsvarande kommunalråd. 
I normalfall förväntas detta inte belasta kommunen ekonomiskt. 
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Kommunen måste inte erbjuda fler ersättningar än de som möjliggör lika möjligheter 
att tjänstgöra som förtroendevald. Dessa är reseersättning och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Kommunen kan justera arvodes- och ersättningsbestämmelserna på 
ett sådant sätt att kommunen inte ska/behöver betala ut ersättningar kopplade till 
uppdraget, vilket till viss del görs idag. Dock kan inte ersättning för resa och förlorad 
arbetsinkomst tas bort för årsarvoderade som har ett lägre arvode än för 40 % av 
heltid. I det fall kommunen höjer arvodet till att ersätta för tjänstgöring 40 % av heltid 
kan även dessa tas bort.  

Att höja årsarvodet till 40 % motsvarar ungefärligt hur kommunen har värderat dessa 
uppdrag tidigare, sett till utbetalat arvode.  

Kommunallagen säger att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
Detta gäller dock inte för uppdrag som utgör 40 % eller mer av heltid (se kommunal-
lagen (2017:725) 4 kapitlet 2 och 17 §§). Därför kan kommunfullmäktige göra den 
bedömningen att, trots att vissa ordförandeuppdrag inte omfattar lika många uppgif-
ter eller befogenheter, har de rätt till lika ersättning även om uppdragen i sig kan an-
ses av olika vikt. 

Om arvodena för ordförandena för nämnderna skulle höjas till 40 % av heltidsarvo-
derad tjänstgöring (i dagsläget är det satt till kommunstyrelsens ordförandes 75 % 
av riksdagsledamot) skulle det innebära cirka 250 000 kronor årligen. Detta skulle 
vara en arvodesökning med: 

 64 000 kronor (69 000 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 % 
av riksdagsledamots arvode) om året för socialnämndens ordförande  

 128 700 kronor (137 280 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 
% av riksdagsledamots arvode) om året för utbildningsnämndens  

 128 700 kronor (137 280 kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 
% av riksdagsledamots arvode) om året för miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande.  

Om reglerna skulle skrivas om så att ordförande inte hade rätt till annan ersättning 
skulle dock kostnaderna för kommunen inte öka så mycket. Om jämförelsen görs i 
socialnämndens ordförandes fall skulle kostnader på cirka 43 000 kronor undanrö-
jas, vilket får ned kostnaden till cirka 25 000 kronor för en förväntad ökad tjänstgö-
ringsgrad till 30 % - 40 %. Om detta kombinerades med att ta bort rätten till ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst kan stora delar eller hela kostnadsökningen försvin-
na. Om socialnämndens ordförande gick på samtliga ordinarie möten för nämnden 
och utskotten och begärde ersättning för 3 timmar förlorad arbetsinkomst skulle det-
ta innebära en ersättning om cirka 25 000–30 000 kronor på ett år, beräknat på me-
dellön i Sverige. 

Om samma kalkyl görs för ordförande för utbildningsnämnden och miljö- och bygg-
nadsnämnden skulle kostnaden vara cirka 70 000 kronor respektive 27 000 kronor. 
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Om samma beräkning görs för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och opposi-
tionsrådet så hamnar ändringen på en arvodesökning med 103 000–69 000 kronor 
om året, men reduceras kostnaderna för dessa förtroendeuppdrag med mellan 
32 000 och 162 000 kronor beroende på extramöten utöver ordinarie sammanträden 
och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den stora skillnaden från de andra ordfö-
randeskapen, trots arvoden på 25 respektive 30 %, beror på fler sammanträden än 
resterande ordföranden (bortsett från kommunstyrelsens ordförande) eftersom de är 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnde och budgetbered-
ningen samt är med i bland annat näringslivsrådet. Andra presidium har också andra 
möten som de förväntas delta på, exempelvis styrgruppsmöten för särskilda projekt, 
plansamordningsmöten och avstämningar med kommunstyrelsen, men inte i samma 
utsträckning eller så tjänstgör även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och op-
positionsrådet på dessa möten. 

Att höja arvodena till nämndernas ordförande till 40 % skulle spara på vissa admi-
nistrativa utgifter för berörda förvaltningar, även om dessa är försumbar i samman-
hanget. 

Motiveringen till förslagen är att göra det enklare att bedöma vilken ersättning som 
erhålls för ett uppdrag som i praktiken tar upp tid motsvarande en stor del av heltid, 
att få större kontroll över nämndernas utgifter för arvoden och ersättningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lyft frågor om rätten till reseersättning för de 
som har ett uppdrag som anses utgöra betydande del av heltid. En fråga som lyfts är 
ifall arbetsgruppens förslag, så som det beskrivits, kan komma att göra det mer 
kostsamt att ta kommunala uppdrag för personer som bor lång ifrån Borgholms 
tätort. Detta är i så fall inte önskvärt. 

Ovanstående beräkningar är alltså exklusive de eventuella reseersättningar 
som kan begäras av de som årsarvodenas för betydande del av heltid. 

Arvoden för 1:e och 2:e vice ordförande för socialnämnden, utbildnings-
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 

Förslaget ökar ersättningarna för vice ordförande med drygt 19 300 kronor (20 600 
kronor i fall att kommunstyrelsens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode) 
och ökar kommunens utgifter med cirka 115 800 kronor årligen (6 864 kronor i fall 
att kommunstyrelsens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode).  

Ett högre arvode skulle kunna motivera en tydligare rollbeskrivning för vice ordfö-
randena. Deras roll idag, utöver att vara ledamöter i arbetsutskotten, är att vara till-
gängliga att genomföra ordförandes uppgifter. I de fall ordförande skulle sjukskriva 
sig under längre tid från sitt uppdrag tar vice ordförande över rollen, under vilken tid 
hen också tar över arvodet. 

En höjning av arvodet skulle innebära en viss kostnad för kommunen beroende på 
till vilken nivå den sätts. Med dagens ersättningsregler är varje procentenhetsök-
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ning en höjning på cirka 6 435 kronor per år (6 864 kronor i fall att kommunstyrel-
sens ordförande är 80 % av riksdagsledamots arvode). 

Att enbart ha ett årsarvode skulle förenkla administrationen och förenkla för de för-
troendevaldas planering, men också minska incitamentet för att närvara på ordina-
rie och extrainkallade sammanträden. Om vice ordförande enbart får årsarvode ut-
an att samtidigt höja arvodesnivån skulle det innebära en minskad ersättning och 
eventuellt en lägre ersättning än övriga ledamöter i nämnden. 

Ordförande för utskott 

I dagsläget finns det inte bestämmelser för arvode för ordförande i utskott i ett så-
dant fall denne inte samtligt är ordförande för ansvarig nämnd. Eftersom arbets-
gruppen diskuterat ifall sammankallande för kultur- och fritidsutskottet ska vara ord-
förande och ifall kommunen ska skapa ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen 
har arbetsgruppen valt att diskutera frågan om kommunen beslutar att ha ordfö-
rande för utskotten.  

Olika förslag har diskuterats. Denna roll bör vara arvoderad. Det förslag som haft 
mest stöd är att detta ska ses i relation med nämndsordförande. Detta är svårt att 
avgöra, delvis eftersom ansvaret skiljer sig en hel del, men också eftersom det inte 
är säkert hur ofta dessa kommer att tjänstgöra och hur mycket som i framtiden 
kommer delegeras utskotten. Eftersom det existerande exemplet, kommunstyrel-
sens kultur och fritidsutskott, i dagsläget sammanträder mellan sex och tolv gånger 
per år skulle det kunna jämföras med andra utskott. Dock är antalet ärenden som 
behandlas betydligt färre. Ett förslag är att likställa det med de förberedelser som 
kan krävas i det arbete som socialnämndens, utbildningsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskotts ledamöter gör inför mötena, eftersom det är ett 
större förarbete att vara ordförande, men antalet ärenden förväntas vara färre. 

Valberedningens ordförande 

Arbetet som valberedningens ordförande gör efter valet anses av arbetsgruppen 
inte tillräckligt stort för att motivera en särskild ersättning för det arbetet, jämfört 
med övriga ledamöter i valberedningen. 

Kommunfullmäktiges presidium 

I dagsläget är det enbart ordförande i kommunfullmäktiges presidium som har års-
arvode. Det ligger i dagsläget på 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
En majoritet av arbetsgruppen anser att det är ordförandes arbete och ansvar inte 
överensstämmer med det arvode personen får.  

Det är svårt att avgöra vad som är en rimlig nivå, jämfört med nämndsordförande-
na. Även om fullmäktiges ordförandes arvode innebär samma uppgifter som 
nämndernas, är det på flera sätt till en mycket mindre grad. Exempelvis är förvalt-
ningen kring kommunfullmäktige i stort sätt utfört under kommunstyrelsens ansvar, 
dessutom har fullmäktige inga utskott att genomföra ordförandeuppdrag för. Dock 
finns det vissa uppdrag som går utanför nämndsordförandenas, det vill säga de 
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uppgifter som arbetsordningen förordar fullmäktiges ordförande och presidium att 
utgöra.  

De kommuner som arbetsgruppen har jämfört sig med har arvoden med en median 
på 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, men med medelarvoden på 12 
% i länet och cirka 15 % bland C9 kommunerna. Spridningen är ganska stor, från 3 
% till 50 %. 

En majoritet av arbetsgruppen anser också att det arbete och ansvar som 1:e och 
2:e vice ordförande står för, särskilt med tanke på de uppgifter som arbetsordning-
en förordnar, bör arvoderas. Skillnaderna mellan uppdraget som vice ordförande i 
fullmäktige jämfört med nämnderna är tydliga, men värdering av dessa skillnader 
är svårt att göras. Även om vice ordförande i nämnderna har ett mindre formellt 
uppdrag, så har de oftast fler uppdrag och på en månad fler timmars tjänstgöring 
på sammanträden. Dock är ersättningen för fullmäktiges ledamöter inte en timmer-
sättning. Därför ger inte grundersättningen lika stor utdelning för den tjänstgöring 
som genomförs. De i arbetsgruppen som förordar att hela presidiet ska arvoderas 
har inte funnit argument för att göra skillnad på nämndens arvode för vice ordfö-
randena och vice ordförandena i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktigs ledamöter 

Kommunfullmäktiges ledamöter har haft samma ersättning sedan 2015. En majori-
tet av arbetsgruppen anser att ersättningen kan höjas något. Beloppet som fö-
reslås skulle göra att ersättningen för fullmäktigesammanträden höjs med ungefär 
lika mycket som ersättningen för sammanträden gjorts under samma tid. Förslaget 
innebär också att ersättningen automatiskt räknas upp i och med att det kopplas till 
kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. 

Ersättning för röstmottagare 

Kommunen har i de senaste valen erbjudit röstmottagare timersättning för tjänstgö-
ring upp till sju (7) timmars tjänstgöring på valdagen. Efter de har de fått 2 000 
(2 500 för valdistriktets ordförande och vice ordförande). Valnämnden har beslutat 
att detta ska höjas med 10 % för att göra uppdraget mer attraktivt. Nämnden har 
också bett arbetsgruppen inkludera detta i sitt förslag och föreslå en automatisk 
uppräkning av ersättningen. 

Arbetsgruppens förslag är att den från dagens nivå årligen räknas upp med löneut-
rymmet som fastställs av personalutskottet i samband med den årliga löneöversy-
nen. Detta för att de inte ska påverkas av ändringar i övriga förtroendevaldas er-
sättningar och arvoden. 

Ej tjänstgörande ersättare 

Arbetsgruppen belyste under sitt sista möte att det kan finnas ett behov av att öka 
ersättares rätt till ersättning för deltagande vid sammanträden där de inte tjänstgör. 
Detta för att öka incitament för ersättare att vara delaktig i nämndernas arbete och 
för att göra förtroendeuppdrag attraktivare. Det finns också en förhoppning att detta 
skulle göra det lättare för partierna att rekrytera nya förtroendevalda. Som underlag 
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för kommunstyrelsens beredning av frågan har därför ett förslag om att utöka anta-
let sammanträden som ersättare, utan att vara kallade att tjänstgöra, har rätt till er-
sättning utökas till fem (5) gånger per år. I dagsläget är det två (2) gånger per år. 

Kommunala bolag 

Frågor kring de kommunala bolagens styrelsers arvoden har lyfts. Det är bolagens 
årsstämmor som fastställer dessa. Dock görs detta efter förslag som godkänts av 
kommunfullmäktige.  

2021 bildade kommunen ett nytt bolag, Borgholmshem AB. Arbetsgruppen har inte 
lämnat förslag på nivå eller regler vad gäller det nya bolagets styrelses arvoden 
och ersättningar. Ledamöterna i moderbolaget Borgholm Energi Elnät AB och 
Borgholm Energi AB följer idag kommunens ersättningsbestämmelser. Tjänstgö-
ring i bolagsstyrelserna kan alltså, när det kommer till ersättningsbestämmelser, 
jämföras med ett förtroendeuppdrag i till exempel en nämnd. Ordförande för Borg-
holm Energi Elnät AB (moderbolag) har ett arvode motsvarande 10 % av kommun-
styrelsens ordförandes årsarvode och ordförande för Borgholm Energi AB (dotter-
bolag) har ett arvode motsvarande 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsar-
vode. Arvodet för 1:e och 2:e vice ordförande för båda bolagen motsvarar 1 % av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.  

Om Borgholmshem ska likställas med de andra bolagen bör de jämställas med 
moderbolaget Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget Borgholm Energi AB 
tillsammans, då Borgholmshem AB är ett separat bolag. Det bör också beaktas att 
bolaget är i ett uppstartskede varför ett betydande engagemang från styrelsen be-
hövs för att skapa förutsättningar för bolaget att utvecklas i enlighet med fullmäkti-
ges intentioner.   

Med hänvisning till ovanstående stycke har ett förslag tagits fram om att kommun-
fullmäktige godkänner arvoden enligt följande: 

 Borgholm Energi Elnät AB 
o Ordförande: 15 % (idag 10 %) av kommunstyrelsens ordförandes årsar-

vode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % (idag 1 %) av kommunstyrelsens 

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

damöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 

 Borgholm Energi AB 
o Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 
o 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % (idag 1 %) av kommunstyrelsens 

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

damöter 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. 
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I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsledamöter enligt 
kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 

I arbetsgruppens arbete framkom, av de olika partiernas representanter, olika åsik-
ter om vad som vore en skälig ersättning för det politiska engagemang som Borg-
holms politiker visar och den tid det tar att vara engagerad. 

I förslaget som lämnats av kommunstyrelsen finns en höjning av nämndsordföran-
des och kommunstyrelsens arvoden till 40 %. Denna höjning kommer med reduk-
tioner av vissa andra ersättningar. Detta innebär att höjningen i vissa fall kan inne-
bära en effektiv ersättningsminskning och i vissa fall en ersättningshöjning, bland 
annat beroende på nivå på begärd ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta om-
fattar alltså det som brukar kallas oppositionsrådet. Eftersom arvodet för kommun-
styrelsens ordförande föreslås höjas och oppositionsrådets arvode är kopplat till 
det så är chansen stor att oppositionsrådet får en högre ersättning än under inne-
varande mandatperiod. 

När det kommer till övriga årsarvoderade poster som i Borgholms kommun vanligt-
vis innehavs av politiker tillhörande oppositionen, det vill säga andre vice ordföran-
deposterna i fullmäktige och nämnderna, så har de i förslaget höjts med fem re-
spektive tre procentenheter (i fullmäktige från noll till fem procent och i nämnderna 
från två till fem procent). Detta är samma som för förste vice ordförande. Vad som 
ingår i rollen som vice ordförande, utöver att överta rollen som ordförande i de fall 
hen inte kan tjänstgöra, är inte formaliserat av reglementet.  

I arbetsgruppens förslag till ändringar har man lutat sig på underlag som visat hur 
kommunerna i Kalmar län och de så kallade C9 kommunerna arvoderat sina för-
troendevalda ordföranden och vice ordföranden. Hur det såg/ser ut i de andra 
kommuner som ingår i ovanstående kategorier syns i tabellerna nedan. Beslut om 
att ändra dessa kan ha gjorts sedan arbetsgruppen kollade på kommunernas be-
stämmelser då fler kommuner valet att göra en översyn av deras bestämmelser in-
för kommande mandatperiod. 
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Tabell 1. C9-kommuner 
Kommun KSO KSAU KFO UNO SNO MBNO 

Båstad 85 % av 
RL 

25 % av KSO 10 % av 
KSO 

20 % av KSO 20 % av 
KSO 

15 % av KSO 

Sotenäs 84 % av 
RL 

20/70 % av 
KSO 

8 % av 
KSO 

30 % av KSO 30 % av 
KSO 

30/15 % av 
KSO 

Strömstad 90 % av 
RL 

50% av KSO 12 % av 
KSO 

50 % av KSO 50 % av 
KSO 

50 % av KSO 

Eda 85 % av 
RL 

20% av RL 29 % av RL 57 % av RL 57 % av 
RL 

57 % av RL 

Malung-Sä-
len 

90 % av 
RL 

20/50 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

40 % av KSO 50 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Leksand - - - - - - 

Rättvik 80 % av 
RL 

16/20 % av RL 10 % av RL 45 % av RL 45 % av 
RL 

13 % av RL 

Orsa* 80 % av  8/14 % av 
PBB 

8 % av PBB 16 % av PBB 20 % av 
PBB 

10 % av PBB 

Älvdalen* 70 % av 
RL 

10/3 % av 
KSO 

15 % av 
KSO 

15 % av KSO 15 % av 
KSO 

15 % av KSO 

Åre 90 % av 
RL 

180/80 % av 
KSO att förde-
la 

20 % att 
fördela 

60/20 % av 
KSO att förde-
la 

50/20 % 
av KSO 
att fördela 

50/20 % av 
KSO att förde-
la 

Härjedalen  13,5 PBB 50/50 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

40 % av KSO 50 % av 
KSO 

40 % av KSO 

Storuman 80 % av 
RL 

48 % av RL 2,4 % av 
RL 

32 % av RL 40 % av 
RL 

5,61 % av RL 

Arjeplog* 100 % av 
IBB 

68 % av IBB 50 % av 
IBB 

- - 80 % av IBB 

Tanum - - - - - - 
Tabellen beskriver arvodena för ordförandena för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, ut-
bildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden (eller motsvarande 
nämnder/utskott). Arvodet för kommunstyrelsens arbetsutskott beskrivs också.  
RL=riksdagsledamots arvode 
KSO=kommunstyrelsens ordförande/kommunstyrelsens ordförares arvode 
PBB=prisbasbelopp 
IBB=inkomstbasbelopp 
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Tabell 2. Kommuner i Kalmar län 

Kommun KSO KSAU KFO UNO SNO MBNO 

Borgholm 75 % av 
RL 

25/30 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

20 % av KSO 30 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Emmaboda 83,5 % av 
RL 

9,5/23 % av 
KSO 

3,3 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

5,6 % av KSO 

Hultsfred 78 % av 
RL 

10/51% av 
KSO 

4,5 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

12,8 % av 
KSO 

Högsby* 75 % av 
RL 

40 % av KSO 6 % av 
KSO 

20 % av KSO 20 % av 
KSO 

5 % av KSO 

Kalmar 95 % av 
RL 

85/95 % av 
KSO 

13,4 % av 
KSO 

44,7 % av 
KSO 

44,7 % av 
KSO 

44,7 % av 
KSO 

Mönsterås 90 % av 
RL 

40/15 % av 
KSO 

4 % av 
KSO 

20 % av KSO 22 % av 
KSO 

12 % av KSO 

Mörbylånga 90 % av 
RL 

75/75 % av 
KSO 

30 % av 
KSO 

20 % av KSO 20 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Nybro 90 % av  80/10 % av 
KSO 

10 % av 
KSO 

30 % av KSO 30 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Oskars-
hamn 

95 % av 
RL 

85/80 (20) % 
av RL 

12 % av RL 80 % av RL 80 % av 
RL 

30 % av RL 

Torsås 80 % av 
RL 

6/6 % av KSO  4 % av 
KSO 

13 % av KSO  15 % av 
KSO  

9 % av KSO  

Vimmerby  90 % av 
RL 

80/50 % av 
KSO 

20 % av 
KSO 

40 % av KSO 40 % av 
KSO 

20 % av KSO 

Västervik 100 % av 
RL 

70/70 % av RL 25 % av RL 40 % av RL 40 % av 
RL 

20 % av RL 

Tabellen beskriver arvodena för ordförandena för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, ut-
bildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden (eller motsvarande 
nämnder/utskott). Arvodet för kommunstyrelsens arbetsutskott beskrivs också.  
RL=riksdagsledamots arvode 
KSO=kommunstyrelsens ordförande/kommunstyrelsens ordförares arvode 

Konsekvensanalys 
Föreslagna ändringar skulle årligen kosta kommunen cirka 321 900–375 200 kronor 
exklusive sociala kostnader. Kommunstyrelsens ordförandes arvode påverkar näs-
tan alla andra årsarvoden. Om kommunfullmäktige beslutar bifalla alla föreslagna 
att-satser, utom den om att höja kommunstyrelsens ordförandes arvode skulle be-
slutet innebära en kostnad på cirka 245 500–295 500 kronor exklusive sociala kost-
nader. Detta är exklusive de eventuella reseersättningar som kan begäras av de 
som årsarvodenas för betydande del av heltid. 

I dagsläget nyttjar ersättare inte rätten att närvara på sammanträden och få ersätt-
ning fullt ut. Om de skulle göra det, både med nuvarande bestämmelse och om 
kommunen skulle utöka rätten till fem gånger om året skulle kostnaden öka med 
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111 024 kronor per år, räknat på möten på tre timmar och utan reseersättning och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ökande kostnader för de kommunala bolagen har inte beräknats. 

Förslaget anses göra uppdragen som förtroendevalda mer attraktiva för kommunens 
invånare. Konsekvenserna av att förslaget antas är att arvodena bättre speglar ar-
betsinsatsen som de förtroendevalda utför, samt att arvodena i högre grad harmoni-
seras med andra liknande och nära kommuner 

I kommunstyrelsens förslag till ändringar av arvodes och ersättningsbestämmelser-
na (med utgångspunkt för arbetsgruppens förslag) föreslås kommunstyrelsens ord-
förande få 80 % riksdagsledamots arvode. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic och oppositionsråd Carl Malgerud del-
tar inte i beslut om arvodesnivåerna för kommunstyrelsens ordförande respektive 
oppositionsrådet. 

Yrkande 
Staffan Larsson (C) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 2022-06-28 
§ 92 förslag till beslut. 

Erik Arvidsson (SD), Carl Malgerud (M), Marwin Johansson (KD) och Annette Hem-
lin (FÖL) yrkar att ändra 14:e att-satsen i kommunstyrelsens förslag 2022-06-28 § 
92 så att den lyder som följande att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för 
tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,75 % av kommunstyrelsens ordföran-
des månadsarvode. 

Marcel van Luijn (M), Marwin Johansson (KD) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar att 
ändra tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag 2022-06-28 § 92 så att den lyder 
som följande att årsarvodet för 2:e vice ordförande, i kommunstyrelsen, tillika oppo-
sitionsråd, ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Erik Arvidssons med fleras 
ändringsyrkande att ändra kommunstyrelsens arbetsutskotts förslags 14:e att-sat-
sen så att den lyder som följande att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för 
tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,75 % av kommunstyrelsens ordföran-
des månadsarvode; Marcel van Luijns med fleras ändringsyrkande att ändra kom-
munstyrelsens förslags tredje att-sats så att den lyder som följande att årsarvodet 
för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 50 % av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode, samt; Staffan Larssons med fleras yrkande att bifalla kom-
munstyrelsens 2022-06-28 § 92 förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-19 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

avseende Erik Arvidsson med fleras ändringsyrkande, samt Marcel van Luijns änd-
ringsyrkande. 

Omröstning 1 
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 15 nej-röster (se nedan). Därmed bifalls 
inte Erik Arvidsson med fleras ändringsyrkande. 

Omröstning 2 
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, 14 nej-röster och 1 avstår (se nedan). Därmed 
bifalls inte Marcel van Luijns ändringsyrkande. 

Reservation 
Carl Malgerud (M), Kjell-Ivar Karlsson (SD), Marcel van Luijn (M), Tomas Lind 
(FÖL), Marwin Johansson (KD), Tomas Ekstrand (SD), Anna Victor Hiort (M), Le-
namarie Wikström (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Liselott Hovdegård (SD), Jörgen 
Jannerstrand (M), Annette Hemlin (FÖL), Roland Wickholm (ÖP), Charlotte Hå-
kansson van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
______________
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Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2022 klockan 18:43:57.
7 Översyn av arvoden och ersättningsreglementetJa = Bifall KS förslag Nej = Bifall Erik Arvidssons förslag

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)       -                                                 X    
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Sibylla Axelsson                        X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X   
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -         Gia Thörnqvist                          X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X   

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X    
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X    
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X   
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X    
Anders Nyholm                           (M)       -         Jörgen Jannerstrand                     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: 18 15 0 2
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Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2022 klockan 18:45:28.
7 Översyn av arvoden och ersättningsreglementetJa = Bifall KS förslag Nej = Bifall Marcels van Luijns 
förslag

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)       -                                                 X    
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X    
Eva Wahlgren                            (C)       -         Sibylla Axelsson                        X    
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X    
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X   
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -         Gia Thörnqvist                          X    
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X   

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X    
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X    
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X   
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X    
Anders Nyholm                           (M)       -         Jörgen Jannerstrand                     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: 18 14 1 2
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 158 Dnr 2022/151 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Carl Malgerud M) om att snarast tydliggöra flyttplaner 
i samband med det nya boendet på Ekbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2022-09-19:  

att Uppdra åt socialnämnden att snarast upprätta en realistisk flyttplan som en 
konsekvens av det nya boendet.  

att Uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera alla kostnader och investeringar 
som är berörda av inflytten till det nya boendet och kvarvarande kostnader för 
befintliga boenden. De finansiella effekterna ska där så inte är fallet inklude-
ras i finansplanen för 2024-2026. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 

______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-19 159   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 159 Dnr 2022/92 104 KS 
 
Redovisning av 2021 års partistöd och utbetalning av partistöd 2022 - 
Ölandspartiet 

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

partistöd och som styrkt att de är juridiska personer;  

 Ölandspartiet 

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.  

Ölandspartiet har för till dagens sammanträde kommit in med handlingar som styr-
ker partiets status som juridisk person.  

Beslutsunderlag 
Stadgar för Ideella föreningen Ölandspartiet. 

Protokoll från Ölandspartiets styrelsemöte 2022-08-22. 

Ölandspartiets redovisning av partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige 2022-08-15 § 149. 

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. 
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 2022-09-19 159   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunfullmäktige ska betala ut partistöd till Ölandsparti-
et för 2022. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla Ilko Corkovic (S) yrkande.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Partierna 
______________
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Kommunfullmäktige 2022-09-19 BILAGA 1

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2022 klockan 18:09:37.

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)       -                                                 X
Sara Kånåhols                           (V)       -                                                 X
Eva Wahlgren                            (C)       -         Sibylla Axelsson                        X
Joel Schäfer                            (S)       -                                                 X
Lenamarie Wikström                      (M)       -                                                 X
Nina Anderson-Junkka                    (S)       -         Gia Thörnqvist                          X
Torbjörn Johansson                      (FÖL

)     
-                                                 X

Lars Ljung                              (S)       -                                                 X
Daniel Nilsson                          (C)       -                                                 X
Liselott Hovdegård                      (SD)      -                                                 X
Jennie Engstrand                        (S)       -                                                 X
Anders Nyholm                           (M)       -         Jörgen Jannerstrand                     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: 33 2
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