
Sammanträdesprotokoll 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

Paragrafer 
160-174 

 

Plats och tid 
 
 

Stadshuset, Tingssalen 18:00-19:45 
 Beslutande ledamöter 
 

Ilko Corkovic (S) 
Jeanette Sandström (S) 
Carl Malgerud (M) 
Erik Arvidsson (SD) 
Joel Schäfer (S) 
Staffan Larsson (C) 
Annette Hemlin (FÖL) 
Marie Johansson (S) 
Marcel van Luijn (M) 
Lars Ljung (S) 
Torbjörn Nilsson (SD) 
Sofie Gustafsson Fohlin (S) 
Sara Kånåhols (V) 
Marwin Johansson (S) 
Johan Hellborg (S) 
Anders Nyholm (M) 
Sofia Laneborg, tjänstgörande ersättare (C) 
Ann Nilsson (S) 
Julius Winberg Sääf (S) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Liselott Hovdegård (SD) 
Sven-Erik Svensson (S) 
Charlotte Håkansson van Luijn  (M) §§ 160-165 
Marie-Helen Ståhl (S) 
Magnus Ståhl (S) 
Tomas Zander (C) 
Gia Thörnquist (S) 
Lenamarie Wikström (M) 
Rolf Edmark (SD) 
Peter Samuelsson (S) 
Mats Olsson (FÖL) 
Eva Flyckt (S) §§ 160-166 
Björn Andreen (M) 
Erol Morina (S) 
Eva Joelsson, tjänstgörande ersättare  (V) 
Kerstin Kyhlberg Engvall, tjänstgörande ersättare (S) §§ 167-174 

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, kommunsekreterare   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

   

 Justerare Sara Kånåhols och Marcel van Luijn med Joel Schäfer som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-10-26 klockan 16:00 2022-10-26  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Jonatan Wassberg 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Ilko Corkovic (ålderspresident) §§ 160-163 och Ann Nilsson §§ 164-174 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Sara Kånåhols  och  Joel Schäfer 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-27 Datum då anslaget tas ned 2022-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 160 Godkännande av kungörelse   4 

§ 161 Godkännande av dagordning   5 

§ 162 Val av justerare tillika rösträknare   6 

§ 163 Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av kommunfullmäktige 
ordförande, första vice ordförande samt andra vice ordförande 

2022/165 102  7 - 8 

§ 164 Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av ledamöter och ersättare 
samt ordförande och vice ordförande till valberedning 2022-2026 

2022/165 102  9 - 10 

§ 165 Revisorernas antal 2022/166 003  11 

§ 166 Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av revisorer samt ordförande 
och vice ordförande för revisorerna 2023-2026 

2022/165 102  12 - 15 

§ 167 Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av ledamöter och ersättare 
samt ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande 
tillika oppositionsråd i kommunstyrelsen 2022-10-17 till 2026-10-20 

2022/165 102  16 - 17 

§ 168 Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av förtroendeuppdrag 
2022-2026; ledamot i kommunfullmäktige Eva Wahlgren (C) 

2022/165 102  18 

§ 169 Fastställande av sammanträdesdatum och tider för resterande del 
av 2022 

2021/137 006  19 

§ 170 Förslag till Egenandelsprogram i Kommunassurans 2022/134 060  20 - 22 

§ 171 Asfalteringsarbeten 2022-2023 2022/140 311  23 - 24 

§ 172 Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av förtroendeuppdrag 
2022-2026; ersättare i kommunfullmäktige Benny Wennberg (C) 

2022/165 102  25 

§ 173 Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av förtroendeuppdrag 
2022-2026; ledamot i kommunfullmäktige Eva Flyckt (S) 

2022/165 102  26 

§ 174 Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av förtroendeuppdrag 
2022-2026; ersättare i kommunfullmäktige Madelén Karlsson (M) 

2022/165 102  27 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 160

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 160  

Godkänna kungörelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna kungörelsen.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 161

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 161  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

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

 Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av förtroendeuppdrag 2022-2026; 
ersättare i kommunfullmäktige Benny Wennberg (C)
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 162

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 162  

Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Sara Kånåhols och Marcel van Luijn som justerare tillika röst-räknare. 

att  välja Joel Schäfer som ersättare till justerarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige välja två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i före-kommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar. Det ska också väljas en ersättare till de två valda.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 163

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 163 Diarienummer 2022/165 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av kommunfullmäktige 
ordförande, första vice ordförande samt andra vice 
ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Ann Nilsson (S) till kommunfullmäktiges ordförande. 

att välja Magnus Ståhl (S) till kommunfullmäktiges första vice ordförande. 

att välja Anders Nyholm (M) till kommunfullmäktiges andra vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige, det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, välja bland ledamöterna en ordförande samt en 
första vice och en andra vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på första 
sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 

Dagens sammanträde 
Ålderspresidenteten frågar fullmäktige ifall det finns förslag på ordförande, första vice 
ordförande och andra vice ordförande. 

Yrkande 
Joel Schäfer (S) nominerar Ann Nilsson (S) som ordförande och Magnus Ståhl (S) som 
första vice ordförande. 

Carl Malgerud (M) nominerar Anders Nyholm (M) som andra vice ordförande.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ålderspresidenten att 
kommunfullmäktige väljer nominerade personer med acklamation. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 164

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 164 Diarienummer 2022/165 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av ledamöter och 
ersättare samt ordförande och vice ordförande till 
valberedning 2022-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja följande ledamöter och ersättare i valberedningen för fullmäktiges mandatperiod: 

 Ordinarie  Personliga ersättare 
 Magnus Ståhl (S)  Lars Ljung (S) 
 Jeanette Sandström (S) Sofie Gustafsson Fohlin (S) 
 Joel Schäfer (S)  Johan Hellborg (S) 
 Marie Johansson (S)  Julius Winberg Sääf (S) 
 Tomas Zander (C)  Benny Wennberg (C) 
 Sofia Laneborg (C)  Staffan Larsson (C) 
 Ingvar Svensson (V)  Eva Joelsson (V) 
 Lenamarie Wikström (M) Anders Nyholm (M) 
 Carl Malgerud (M)  Madelene Karström (KD) 
 Maria Steen (FÖL)  Tomas Lind (FÖL) 
 Erik Arvidsson (SD)  Liselott Hovdegård (SD) 

att välja Magnus Ståhl (S) till ordförande i valberedningen. 

att välja Lenamarie Wikström (M) till vice ordförande i valberedningen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar fullmäktige ifall det finns förslag på ordförande, vice ordförande, ledamöter 
och ersättare till valberedningen. 

Yrkande 
Ilko Corkovic (S) nominerar Magnus Ståhl (S) som ledamot och ordförande, Jeanette 
Sandström (S), Joel Schäfer (S) och Marie Johansson (S) som ledamöter samt Lars Ljung 
(S), Sofie Gustafsson Fohlin (S), Johan Hellborg (S) och Julius Winberg Sääf (S) som 
ersättare. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

Carl Malgerud (S) nominerar Lenamarie Wikström (M) som ledamot och vice ordförande, 
Carl Malgerud (M) som ledamot samt Anders Nyholm (M) och Madelene Karström (KD) som 
ersättare. 

Staffan Larsson (C) nominerar Tomas Zander (C) och Sofia Laneborg (C) som ledamöter 
samt Benny Wennberg (C) och Staffan Larsson (C) som ersättare. 

Sara Kånåhols (V) nominerar Ingvar Svensson (V) som ledamot samt Eva Joelsson (V) som 
ersättare. 

Annette Hemlin (FÖL) nominerar Maria Steen (FÖL) som ledamot samt Tomas Lind (FÖL) 
som ersättare. 

Torbjörn Nilsson (SD) nominerar Erik Arvidsson (SD) som ledamot samt Liselott Hovdegård 
(SD) som ersättare. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ordföranden att 
kommunfullmäktige väljer nominerade personer med acklamation. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Valda personer. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 165

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 165 Diarienummer 2022/166 KS 

Revisorernas antal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  minska antalet från dagens sex revisorer till fem revisorer i samband med den nya 
mandatperioden. 

Bedömning 
Borgholms kommun har tidigare mandatperioder haft fem ledamöter. På kommunfullmäktige 
2018-10-15 § 193 fullmäktige att utöka antalet från dagens fem revisorer till sex revisorer i 
samband  med den nya mandatperioden, samt; att revidera gällande revisionsreglemente 
§ 2, första meningen, med följande lydelse; Kommunen har sex revisorer som efter allmänna 
val utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

Detta gjorde efter en förfrågan från revisorerna. Ärendet har lyfts med anledning av det 
jämna antal revisorer som finns idag inte överensstämmer med den princip om udda antal 
som finns för nämnderna samt att det anses svårt, av vissa partiorganisationer, att rekrytera 
revisorer. 

Konsekvensanalys 
När fullmäktige fastställer revisorernas reglemente behöver det göras revideringar som 
överensstämmer med beslutet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar att fullmäktige minskar antalet från dagens sex revisorer till fem 
revisorer i samband med den nya mandatperioden.. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla Ilko Corkovic yrkande. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 166

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 166 Diarienummer 2022/165 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av revisorer samt 
ordförande och vice ordförande för revisorerna 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja följande personer till förtroendevalda revisorer för tiden 2023-2026: 

• Eva Flyckt (S) 
• Sune Axelsson (S) 
• Jan-Olof Ohlsson (M) 
• Sven-Göthe Lidheim (C) 
• Bengt Jonsson (FÖL) 

att  välja Jan-Olof Ohlsson (M) till ordförande. 

att  välja Eva Flyckt (S) till vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja förtroendevalda revisorer. Kommunfullmäktige har beslutat 
att kommunen ska återgå till att ha fem revisorer, i stället för sex stycken. 

Dagens sammanträde 
Valberedningen ordförande Magnus Ståhl (S) presenterar valberedningens förslag till 
revisorer, samt ordförande och vice ordförande för tiden 2023-2026. Valberedningen föreslår 
kommunfullmäktige att välja följande personer till förtroendevalda revisorer för tiden 2023-
2026: Eva Flyckt (S), Sune Axelsson (S), Jan-Olof Ohlsson (M), Sven-Göthe Lidheim (C), 
Bengt Jonsson (FÖL), samt att välja Jan-Olof Ohlsson (M) till ordförande och att välja Eva 
Flyckt (S) till vice ordförande. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
valberedningens förslag med acklamation. 

Beslutet skickas till 
 Länsstyrelsen i Kalmar län. 
 HR-avdelningen. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

 Valda ledamöter. 13



  

 

Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26 Paragraf 2022-10-26 67  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 67 Dnr 2022/84 BELNAB 
 

VA-taxa 2023 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna förslag till VA-taxa 2023. 

Att översända den av styrelsen beslutade VA-taxa 2023 till kommunfullmäktige i 
Borgholms kommun för antagande. 

 

Ärendebeskrivning 
Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster har korrigerats med följande: 

 Brukningsavgifter har räknats upp med 8% (§§ 14-15) 
 Höjning av övriga tjänster (§ 18) 

 
Förslaget innebär följande påverkan: 

 Vatten och spillvatten - En villa med permanent boende med en årsförbrukning av 
150 kbm, får en kostnadsökning av 747 kronor per år. 

 Vatten och spillvatten - Ett fritidshus med en årsförbrukning av 80 kbm, får en 
kostnadsökning av 585 kronor per år. 

 Vatten - En villa med permanent boende med en årsförbrukning av 150 kbm, får 
en kostnadsökning av 405 kronor per år. 

 Vatten - Ett fritidshus med en årsförbrukning av 80 kbm, får en kostnadsökning 
av 316 kronor per år. 

 Vatten spillvatten dagvatten - Flerbostadshus med 30 lgh och årsförbrukning 
3000 kbm får en kostnadsökning av 11 138 kronor per år. 
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Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26 Paragraf 2022-10-26 67  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Skickas till 
Markus Wertwein Ros 
Linda Andreen 
Kommunfullmäktige 

 
___________________________

15



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 167

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 167 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val av ledamöter och 
ersättare samt ordförande, första vice ordförande och 
andra vice ordförande tillika oppositionsråd i 
kommunstyrelsen 2022-10-17 till 2026-10-20 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja följande ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsen 

 Ordinarie  Personliga ersättare 
Ilko Corkovic (S)  Sven-Erik Svensson (S) 
Marie Johansson (S) Kerstin Kyhlberg Engvall (S) 
Julius Winberg Sääf (S) Marie Konnberg (S) 
Marie Helen Ståhl (S) Peter Samuelsson (S) 
Staffan Larsson (C) Tomas Zander (C) 
Linda Hedlund (C)  Sofia Laneborg (C) 
Sara Kånåhols (V)  Stefan Wiberg (V) 
Carl Malgerud (M)  Lenamarie Wikström (M) 
Marcel van Luijn (M) Marwin Johansson (KD) 
Annette Hemlin (FÖL) Torbjörn Johansson (FÖL) 
Erik Arvidsson (SD) Torbjörn Nilsson (SD) 

att  välja Ilko Corkovic (S) till ordförande. 

att  välja Staffan Larsson (C) till första vice ordförande. 

att  välja Carl Malgerud (M) till andra vice ordförande tillika oppositionsråd. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja kommunstyrelsen med 11 ledamöter och 11 er-sättare. 
Kommunfullmäktige ska också välja ordförande, första vice ordförande och andra vice 
ordförande. 

Dagens sammanträde 
Valberedningen ordförande Magnus Ståhl (S) presenterar valberedningens förslag till 
kommunstyrelse, ersättare, ordförande samt vice ordföranden. Valberedningen föreslår 
kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsen: 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

 Ordinarie  Personliga ersättare 
Ilko Corkovic (S)  Sven-Erik Svensson (S) 
Marie Johansson (S) Kerstin Kyhlberg Engvall (S) 
Julius Winberg Sääf (S) Marie Konnberg (S) 
Marie Helen Ståhl (S) Peter Samuelsson (S) 
Staffan Larsson (C) Tomas Zander (C) 
Linda Hedlund (C)  Sofia Laneborg (C) 
Sara Kånåhols (V)  Stefan Wiberg (V) 
Carl Malgerud (M)  Lenamarie Wikström (M) 
Marcel van Luijn (M) Marwin Johansson (KD) 
Annette Hemlin (FÖL) Torbjörn Johansson (FÖL) 
Erik Arvidsson (SD) Torbjörn Nilsson (SD) 

samt att välja Ilko Corkovic (S) till ordförande, Staffan Larsson (C) till första vice ordförande 
och Carl Malgerud (M) till andra vice ordförande tillika oppositionsråd. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
valberedningens förslag med acklamation. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Valda personer.

17



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 168

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 168 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av 
förtroendeuppdrag 2022-2026; ledamot i 
kommunfullmäktige Eva Wahlgren (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslut 

att  godkänna begäran om entledigande. 

att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ledamot för Centerpartiet 
i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Eva Wahlgren (C) begär att bli entledigad som ledamot i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska besluta om begäran kan godkännas. Om begäran godkänns ska  
Länsstyrelsen i Kalmar län göra en ny sammanräkning av valda ledamöter och ersättare till 
Borgholms kommunfullmäktige 2022-2026 innan en person på partiets lista kan ersätta den 
entledigade. 

Om inte skäl för annat föreligger bör beslut om vilka som är valda revisorer bifogas begäran 
om ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige 2022-2026: Eva Wahlgren (C), 2022-10-06. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 169

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 169 Diarienummer 2021/137 KS 

Fastställande av sammanträdesdatum och tider för 
resterande del av 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  fastställa följande sammanträdesdatum för återstoden av 2022:  

 21 november, 12 december och 19 december. 
Sammanträdena ska hållas 18:00. 

Ärendebeskrivning 
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. Inför valår godkänner 
fullmäktige sammanträdesdatum tills att nästa fullmäktige är valt. Resterande datum 
godkänns preliminärt. Det är sedan det nyvalda fullmäktiges uppgift att fastställa dessa 
datum. 

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 136 beslutade bland annat att preliminärt godkänna 21 
november, 12 december och 19 december som sammanträdesdatum för det nyvalda 
fullmäktige. 

Beslutet skickas till 
 Kommunikatörerna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-10-17 170

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (3) 

§ 170 Diarienummer 2022/134 060 KS 

Förslag till Egenandelsprogram i Kommunassurans 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 

att  välja Ilko Corkovic som ombud till Kommunassurans extra bolagsstämma 2022-11-16. 

att  välja Staffan Larsson som ersättare till Ilko Corkovic som bud till Kommunassurans 
extra bolagsstämma 2022-11-16. 

att  uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 2022-11-16 rösta för förslaget. 

att  godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och att uppdra åt utsett ägarombud 
namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 2022-
11-16 rösta för förslaget. 

att  godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans. 

att  uppdra åt kommunens firmatecknare Ilko Corkovic och Jens Odevall att den 2022-11-
16 ingå aktieägaravtalet för Borgholms kommuns räkning. 

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

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska för-djupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkrings-bolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 
sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
Egenandelsprogrammet medför även andra förde-lar för ägarkommunerna, exempelvis 
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möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 
som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 
konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Borgholms 
kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 2022-07-13 samt för den 
som önskar djupare förståelse före hela skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 2022-11-16 samt att ett nytt 
ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  

Kommunen kommer att den 2022-10-06 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 2022-11-16 att 
motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.la skrivelsen. 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 § 102 föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 
ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som 
beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet); att välja Ilko Corkovic som ombud till Kommunassurans extra 
bolagsstämma 2022-11-16; att välja Staffan Larsson som ersättare till Ilko Corkovic som bud 
till Kommunassurans extra bolagsstämma 2022-11-16; att uppdra åt utsett ägarombud eller 
dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 2022-11-16 rösta för 
förslaget; att  godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och att uppdra åt utsett 
ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 
2022-11-16 rösta för förslaget. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
och att uppdra åt kommunens firmatecknare Ilko Corkovic och Jens Odevall att den 2022-11-
16 ingå aktieägaravtalet för Borgholms kommuns räkning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-17 § 102. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19 § 148. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-13. 

Skrivelsen Riskhantering i Borgholms kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022, 2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans, 2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer, 2022-07-16. 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans, 
2022-07-16. 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer, 2022-07-16. 

Konsekvensanalys 
Förslaget till beslut nedan innebär inte att Borgholms kommun tar ställning till om kommunen 
ska ingå i Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att 
delta. Beslutet om Borgholms kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas 
efter den extra bolagsstämman. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen. 
 Ägarombud. 
 Kommunens firmatecknare. 
 Kommunassurans Syd Försäkring AB. 
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§ 171 Diarienummer 2022/140 311 KS 

Asfalteringsarbeten 2022-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta tilläggsbudget om 1 930 000 kronor 2022 för asfaltering. 

Ärendebeskrivning 
Budget 2022 för asfaltering av gator är fulltecknad i enlighet med planeringsprogrammet 
ROSY. I samband med besiktning av gator har två akuta områden uppkommit. GC-fält på del 
av Sandgatan och gata samt trottoar på Folkparksvägen är i väldigt dåligt skick och inför 
vintern behövs åtgärdas. 

Budgetpris för att åtgärda upptäckta problem har inhämtats från kommunens 
ramavtalsentreprenör Skanska. Priset för att åtgärda problemen på Sandgatan är 1 026 774 
kronor och priset för att åtgärda problemen på Folkparksgatan, inklusive trottoar, är 901 750 
kronor. 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 § 103 föreslår kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget om 
1 930 000 kronor 2022 för asfaltering. 

Förutsatt att fullmäktige beslutar enligt förslag har kommunstyrelsens även beslutat att 
asfaltera del av gång- och cykelväg på Sandgatan i Borgholm 2022, samt; att asfaltera del av 
Folkparksvägen i Borgholm 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-17 § 103. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19 § 150. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-19. 

Bedömning 
Att inte utföra arbetena innan vintern innebär att risken är stor att skador förvärras och att 
insatsen fördyras samt att delar av gång- och cykelväg och väg måste spärras av. 

Insatsen kräver en utökning av budgeten 2022 för asfaltering med 1 928 524 kronor vilket 
skulle belasta kommunens resultat. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen. 
 Tekniska avdelningen. 
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§ 172 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av 
förtroendeuppdrag 2022-2026; ersättare i 
kommunfullmäktige Benny Wennberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslut 

att  godkänna begäran om entledigande. 

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

Ärendebeskrivning 
Benny Wennberg (C) begär att bli entledigad som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska besluta om begäran kan godkännas. Om begäran godkänns ska  
Länsstyrelsen i Kalmar län göra en ny sammanräkning av valda ledamöter och ersättare till 
Borgholms kommunfullmäktige 2022-2026 innan en person på partiets lista kan ersätta den 
entledigade. 

Om inte skäl för annat föreligger bör beslut om vilka som är valda revisorer bifogas begäran 
om ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige 2022-2026: Benny Wennberg (C), 2022-10-06. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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§ 173 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av 
förtroendeuppdrag 2022-2026; ledamot i 
kommunfullmäktige Eva Flyckt (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslut 

att  godkänna begäran om entledigande. 

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

Ärendebeskrivning 
Eva Flyckt (S) begär att bli entledigad som ledamot i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska besluta om begäran kan godkännas. Om begäran godkänns ska  
Länsstyrelsen i Kalmar län göra en ny sammanräkning av valda ledamöter och ersättare till 
Borgholms kommunfullmäktige 2022-2026 innan en person på partiets lista kan ersätta den 
entledigade. 

Om inte skäl för annat föreligger bör beslut om vilka som är valda revisorer bifogas begäran 
om ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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§ 174 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: avsägelse av 
förtroendeuppdrag 2022-2026; ersättare i 
kommunfullmäktige Madelén Karlsson (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslut 

att  godkänna begäran om entledigande. 

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

Ärendebeskrivning 
Madelén Karlsson (M) begär att bli entledigad som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska besluta om begäran kan godkännas. Om begäran godkänns ska  
Länsstyrelsen i Kalmar län göra en ny sammanräkning av valda ledamöter och ersättare till 
Borgholms kommunfullmäktige 2022-2026 innan en person på partiets lista kan ersätta den 
entledigade. 

Om inte skäl för annat föreligger bör beslut om vilka som är valda revisorer bifogas begäran 
om ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige 2022-2026: Madelén Karlsson (M), 2022-10-17. 

Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen. 
 Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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