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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  175

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

     

Sida 1 (1) 

§ 175 

Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Carl Malgerud (M) och Jeanette Sandström (S) som justerare tillika rösträknare 
och Erik Arvidsson (SD) som ersättare. 

att protokollet justeras onsdag 2022-11-30 kl 13:30 i Stadshuset, Borgholm. 

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

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  176

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

     

Sida 1 (1) 

§ 176 

Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna kungörelsen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  177

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

     

Sida 1 (1) 

§ 177 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna dagordningen.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  178

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

     

Sida 1 (1) 

§ 178 

Allmänhetens frågestund 

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

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  179

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

     

Sida 1 (1) 

§ 179 

Information revisorerna 

Dagens sammanträde 
Revisor Jan Hellroth (FÖL) informerar om att revisorerna har granskat Ölands 
Kommunalförbund och direktionens beslut om att avveckla förbundet.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  180

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

     

Sida 1 (1) 

§ 180 Diarienummer 2021/89 007 KS 

Granskningsrapporter för kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  lägga granskningsrapporterna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommuns revisorer har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra två 
granskningar. En fördjupad granskning med syftet att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunorganisationen, 
och en fördjupad granskning med syftet att bedöma om Borgholms kommun har hanterat de 
fördjupade revisionsgranskningar som genomförts under åren 2018-2020 på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Båda granskningsrapporterna har lämnats till Kommunstyrelsen och svar på dessa ska 
lämnas till revisorerna senast 1 december. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Borgholms 
kommun. 

Granskningsrapport - Följsamhet mot fördjupade granskningar i Borgholms kommun. 

Dagens sammanträde 
Revisor Jan Hellroth (FÖL) redogör för granskningsrapporterna.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  181

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

     

Sida 1 (2) 

§ 181 Diarienummer 2021/81 041 KS 

Delårsrapport 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna delårsbokslut 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2022 varav framgår att:  

 Resultatet för kommunen är +68,9 miljoner kronor. (Årsprognos +58,8 miljoner 
kronor)  

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +54,9 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 
miljoner kronor) 

 Investeringar 64,7 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)  
 Likvida medel 76,5 miljoner kronor. (Årsprognos 21,2 miljoner kronor) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 153 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 113 kommunfullmäktige att godkänna 
delårsbokslut 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 113. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 153. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-29. 

Delårsbokslut 2022 (Kommunfullmäktige). 

Delårsbokslut 2022 (Kommunstyrelse). 

Delårsbokslut 2022 (Socialnämnd). 

Delårsbokslut 2022 (Utbildningsnämnd). 

Delårsbokslut 2022 (Miljö- och byggnadsnämnd). 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna 
delårsbokslut 2022. 

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 
 Revisorerna 
 Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-21  182

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

     

Sida 1 (8) 

§ 182 Diarienummer 2022/95 041 KS 

Årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  skattesatsen 2023 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 

att  anta tillkommande samt förändringar av taxor och avgifter för år 2023. 

att  anta Årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-2026. 

att  anta föreslagen investeringsram för år 2023 och föreslagna projekt samt 
investeringsplan för 2024-2027. 

att  delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten. 

att  delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och 
investeringsmedel från 2022 till år 2023. 

att  ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

att  godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner kronor 
under år 2023. 

att  delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar. 

att  borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår till 0,41 procent år 2023. 

att  borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 procent år 2023. 

att  borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp uppgår till 0,0 
procent år 2023. 

att  nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 

att  överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 
2023. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (8) 

att  anta Internkontrollplan 2023 som del av Årsplan med budget 2023 med plan 2024-
2026. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har lämnat förslag till årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-
2026 till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslagen till nämndernas taxor är fastställda i respektive nämnd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 164 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att skattesatsen 2023 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor; 
att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2023; att anta Årsplan 
med budget 2023 samt plan för år 2024-2026; att anta föreslagen investeringsram för år 
2023 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2024-2027; att delegera till 
kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-projekten; att delegera till 
kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 
2022 till år 2023; att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån det vill säga 
låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023; att 
godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner kronor under år 
2023; att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av 
kommunfullmäktige beslutade totala ramar; att borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår 
till 0,41 procent år 2023; att borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 
procent år 2023; att borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp 
uppgår till 0,0 procent år 2023; att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 
prisbasbelopp; att överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till 
budget för år 2023, samt; att anta Internkontrollplan 2023 som del av Årsplan med budget 
2023 med plan 2024-2026. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-10-25 § 114 kommunfullmäktige att skattesatsen 2023 blir 
oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor; att anta tillkommande samt förändringar av 
taxor och avgifter för år 2023; att anta Årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-
2026; att anta föreslagen investeringsram för år 2023 och föreslagna projekt samt 
investeringsplan för 2024-2027; att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de 
godkända investeringsprojekten; att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella 
ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2022 till år 2023; att ge 
kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023; att godkänna upplåning 
avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner kronor under år 2023; att delegera till 
kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-fullmäktige beslutade totala 
ramar; att borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår till 0,41 procent år 2023; att 
borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 procent år 2023; att 
borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp uppgår till 0,0 procent år 
2023; att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp; att överlämna till 
kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 2023, samt; att anta 
Internkontrollplan 2023 som del av Årsplan med budget 2023 med plan 2024-2026. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 3 (8) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 114. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 164. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-26 § 151. 

Budgetförutsättningar - Budget 2023 samt plan 2024-2026. 

Förslag till Årsplan med budget 2023 med plan 2024-2026. 

Riskbedömning 2023 - Internkontrollplan 2023. 

Bruttolista - Riskbedömning 2023 (underlag till Internkontrollplan 2023). 

Förslag till Taxor 2023 Kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämnden 2022-09-07 § 74 med förtydligande. 

Bedömning 
I årets förslag till årsplan med budget har kommunledningsförvaltningen inkluderat en, som 
en del av kommunens internkontrollarbete, riskbedömning/internkontrollplan med fem risker 
som kommunen bör fokusera på kommande verksamhetsår. Dessa valda ur en bruttolisa av 
potentiella riskområden, identifierade av en referensgrupp bestående av ledande 
tjänstepersoner i kommunens förvaltningar. Denna bruttolista har bifogats 
beslutsunderlaget. 

De risker som särskilt lyfts är inom områdena kompetensförsörjning informationssäkerhet, 
barnkonventionen och krishantering. Ytterligare bedömning och identifierade konsekvenser 
framgår av det bifogade beslutsunderlaget. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Johan Hellborg (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens samtliga föreslagna att-satser. 

Erik Arvidsson yrkar på följande ändringar avseende tredje att-satsen att anta årsplan med 
budget 2023 samt plan för år 2024-2026: 

• (Drift) Att årligen göra en särskild satsning inom socialnämndens verksamhet på bättre 
mat för de äldre på särskilt boende till en kostnad på 1 500 000 kronor. Kostnadens 
finansieras av resultatet. 

• (Drift) Att årligen göra en särskild satsning inom utbildningsnämndens verksamhet på 
pedagogiken för särbegåvade barn samt barn i behov av extra stöd till en kostnad på  
3 000 000 miljoner kronor till nya tjänster i form av speciallärare. Kostnadens finansieras 
av nedslående effektiviseringar/besparingar. 

• (Drift) Att årligen göra en särskild satsning inom utbildningsnämndens verksamhet på 
matematik till en kostnad på 700 000 kronor (utökning lärartjänster årlig). Kostnadens 
finansieras av nedslående effektiviseringar/besparingar. 

• (Drift) Att följande effektiviseringar/besparingar görs: se över klasstrukturen med förslag 
att ingen undervisning bör ske i B form. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 4 (8) 

Carl Malgerud (M) yrkar avslag på åttonde att-satsen att godkänna upplåning avseende 
långsiktiga investeringar upp till 40 miljoner kronor under år 2023, yrkar på följande ändringar 
avseende tredje att-satsen att anta årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-2026: 
• att konsekvenserna och åtgärderna för Soldalen, Strömgården och Folkan ska arbetas in i 

budget och plan. Vad gäller både drift och investeringar  
• att konsekvenser av flytt och kostnader relaterat till denna ska arbetas in i plan. 
• att medel för att säkra gymnastik- och idrottsundervisningen tillförs. Flertalet hallar har 

otillräcklig kvalitet. Beloppet som investering ska säkerställa en säker och rimlig 
arbetsmiljö. 

• att tillföra skolan ytterligare medel om 1 300 000 kronor för att säkra de pedagogiska 
målen. Förslaget ska finansieras med flytten avvakta med flytten av årskurs 6 från 
Slottskolan till Viktoriaskolan, Köping skola, Rälla skola samt Gärdslösa skola.  

• att tillföra investeringsstöd för föreningar med 500 000 kronor för att för bättra deras hus 
med mera. 

• att avgiftsfri kulturskola slopas. 
• att sommarlovskortet slopas. 

samt yrkar på följande ändringar avseende fjärde att-satsen att anta föreslagen 
investeringsram för år 2023 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2024-2027: 

• att ett framtida tillagningskök projekteras för att höja kvalitet och kapacitet i vår 
matberedning till en kostnad på 300 000 kronor. Finansiering ska ske med nedprioritering 
av ett eventuellt parboende på Ekbacka avdelning 5 och 6.  

Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på åttonde att-satsen att godkänna upplåning avseende 
långsiktiga investeringar upp till 40 miljoner kronor under år 2023 samt yrkar på följande 
ändringar avseende tredje att-satsen anta årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-
2026: 
• att avgiftsfri kulturskola slopas. 
• att sommarlovskortet slopas. 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag till 
beslut, Erik Arvidssons förslag till beslut, Carl Malgeruds förslag till beslut samt Annette 
Hemlins förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs avseende Erik Arvidssons, Carl Malgeruds samt Annette Hemlins 
ändringsyrkanden. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 5 (8) 

Omröstning 1 (Annette Hemlins förslag mot Erik Arvidssons förslag) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Annette Hemlins förslag till beslut 
röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstning avges 10 ja-röster och 5 nej-röster. 20 avstår från att rösta. Därmed finner 
ordförande att Annette Hemlins förslag till beslut vinner över Erik Arvidssons förslag till 
beslut. 

Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Erik Arvidsson Carl Malgerud Ilko Corkovic 
Torbjörn Nilsson Annette Hemlin Jeanette Sandström 
Liselott Hovdegård Marcel van Luijn Joel Schäfer 
Magnus Ståhl Anders Nyholm Staffan Larsson 
Kjell Ivar Karlsson Ann Nilsson Marie Johansson 
Erik Arvidsson Torbjörn Johansson Lars Ljung 
 Charlotte Håkansson van 

Luijn 
Marie Konnberg 

 Björn Andreen Sara Kånåhols 
 Mats Olsson Marwin Johansson 
 Elisabeth Appeltoft 

Petersson 
Johan Hellborg 

 Carl Malgerud Sofia Laneborg 
  Jonathan Ekman 
  Sven-Erik Svensson 
  Marie-Helen Ståhl 
  Tomas Zander 
  Gia Thörnquist 
  Peter Samuelsson 
  Kerstin Kyhlberg Engvall 
  Eroll Morina 
  Stefan Wiberg 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 6 (8) 

Omröstning 2 (Annette Hemlins förslag mot Carl Malgeruds förslag) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Annette Hemlins förslag till beslut 
röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstning avges 1 ja-röster och 10 nej-röster. 24 avstår från att rösta. Därmed finner 
ordförande att Carl Malgeruds förslag till beslut vinner över Annette Hemlins förslag till 
beslut. 

Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic Carl Malgerud Jeanette Sandström 
 Annette Hemlin Erik Arvidsson 
 Marcel van Luijn Joel Schäfer 
 Torbjörn Nilsson Staffan Larsson 
 Anders Nyholm Marie Johansson 
 Torbjörn Johansson Lars Ljung 
 Charlotte Håkansson van 

Luijn 
Marie Konnberg 

 Björn Andreen Sara Kånåhols 
 Mats Olsson Marwin Johansson 
 Elisabeth Appeltoft 

Petersson 
Johan Hellborg 

 Carl Malgerud Sofia Laneborg 
 Annette Hemlin Ann Nilsson 
 Marcel van Luijn Jonathan Ekman 
 Torbjörn Nilsson Liselott Hovdegård 
 Anders Nyholm Sven-Erik Svensson 
  Marie-Helen Ståhl 
  Magnus Ståhl 
  Tomas Zander 
  Gia Thörnquist 
  Kjell Ivar Karlsson 
  Peter Samuelsson 
  Kerstin Kyhlberg Engvall 
  Eroll Morina 
  Stefan Wiberg 
 

  

16



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

Sida 7 (8) 

Omröstning 3 – slutgiltig omröstning (Kommunstyrelsens förslag mot Carl 
Malgeruds förslag) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens förslag till 
beslut röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstning avges 21 ja-röster och 9 nej-röster. 5 avstår från att rösta. Därmed 
konstaterar ordförande att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic Carl Malgerud Erik Arvidsson 
Jeanette Sandström Annette Hemlin Torbjörn Nilsson 
Joel Schäfer Marcel van Luijn Marwin Johansson 
Staffan Larsson Anders Nyholm Liselott Hovdegård 
Marie Johansson Torbjörn Johansson Kjell Ivar Karlsson 
Lars Ljung Charlotte Håkansson van 

Luijn 
 

Marie Konnberg Björn Andreen  
Sara Kånåhols Mats Olsson  
Johan Hellborg Elisabeth Appeltoft 

Petersson 
 

Eva Wahlgren   
Ann Nilsson   
Jonathan Ekman   
Sven-Erik Svensson   
Marie-Helen Ståhl   
Magnus Ståhl   
Tomas Zander   
Gia Thörnquist   
Peter Samuelsson   
Eva Flyckt   
Eroll Morina   
Stefan Wiberg   
 

Reservation 
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet att anta årsplan med budget 2023 samt plan 
för år 2024-2026. 

Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet att godkänna upplåning avseende långsiktiga 
investeringar, upp till 40 miljoner kronor under år 2023. 

Moderaterna, Framtid Öland, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig 
mot beslutet att anta föreslagen investeringsram för år 2023 och föreslagna projekt samt 
investeringsplan för 2024-2027. 
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Erik Arvidsson (SD) förklarar sin reservation i skrift (dokumentet har bifogats protokollet 
nedan). 

Beslutet skickas till 
• Revisorerna 
• Ekonomiavdelningen 
• Samtliga nämnder för kännedom
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Reservation  Kf ärende 8 Budget med årsplan 

Vi reserverar oss till förmån för våra budgetyrkanden 

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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§ 183 Diarienummer 2022/157 003 KS 

Revidering av Styrmodell 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  revidera styrmodell enligt förslag. 

att  upphäva befintliga Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll och Attestreglemente. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens har ett pågående arbete med att se över sina styrdokument, justera 
dessa efter behov och upphäva de som inte längre är aktuella. Kommunstyrelsen har under 
mandatperioden 2018-2022 inlett ett arbete med att sammanfoga relaterade styrdokument för 
att få en bättre översyn av vilka dokument som finns, deras innehåll och för att förtydliga för 
kommunfullmäktige, allmänheten och förvaltningarna vilka policybeslut som fattas.  

Som en del av detta arbete har ekonomiavdelningar tagit fram förslag på revideringar av 
befintlig Styrmodell. Dessa är delvis framtagna för att skapa en bättre beskrivning av hur 
förvaltningen arbetar efter kommunfullmäktiges antagna mål, för att skapa en bättre 
förståelse för kommunens budgetprocess och de begrepp som används i förvaltningens 
arbete. Den huvudsakliga förändringen har avsett att ändra styrdokumentets regler för 
målstyrning för att överensstämma med de globala målen ut Agenda 2030 som fullmäktige 
fastställt i budgetbeslut. 

Förslaget har även inkluderat relevanta delar ut befintlig Finanspolicy, Reglemente för 
internkontroll och Attestreglemente. Detta möjliggör för fullmäktige att upphäva dessa utan att 
ändra policyinriktning i någon större utsträckning. 

I samband med beslut Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv 
(RUR) beslutades att den att den skulle vara en del av styrdokument Styrmodell antagen av 
kommunfullmäktige 2018-02-19 § 47. Detta har inkluderats i detta förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 156 föreslår kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige revidera Styrmodell enligt förslag, samt; att upphäva befintliga 
Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll, Attestreglemente. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 115 kommunfullmäktige att revidera styrmodell 
enligt förslag och att upphäva befintliga Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll och 
Attestreglemente. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 115. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 156. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27. 

Förslag till Styrmodell, 2022-09-29. 

Bedömning 
Förslaget bedöms göra kommunens styrmodell mer relevant för kommunens aktuella 
arbetssätt, kommunfullmäktige antagna mål samt göra kommunens författningssamling mer 
lättöverskådlig. 

 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att revidera styrmodell 
enligt förslag och att upphäva befintliga Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll och 
Attestreglemente.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
 Kommunikatörerna 
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§ 184 Diarienummer 2022/155 045 KS 

Begäran om kommunal borgen Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  utöka borgensåtagande för bolagets räkning med 160 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholm Energi AB ser ett lånebehov framöver då investeringstakten ökar samt att 
prisnivåerna ökar. Borgensutrymmet som ansöks om avser kvarvarande lånebehov utöver 
den fastställda borgen på 486 miljoner kronor. Samt det lånebehov och den 
investeringsbudget som finns i affärsplanen för 2023. Det nya borgensutrymmet blir därmed 
646 miljoner kronor.  

Borgholm Energi AB nyupplånade senast 2017 till avsaltningsverket i Sandvik. Under åren 
har sedan samtliga investeringar självfinansierats. Det stora projektet som pågår nu är 
överföringsledning Borgholm-Kårehamn vilket är en investering som inte kan 
självfinansieras. Priserna ökar också i samtliga projekt som pågår vilket gör att budgeteten 
utnyttjas i större utsträckning än tidigare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 155 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att utöka borgensåtagande för bolagets räkning med 160 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 116 kommunfullmäktige att utöka borgensåtagande 
för bolagets räkning med 160 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 116. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 155. 

Borgholm Energis styrelse 2022-05-25 § 42. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23. 

Bedömning 
Borgholm Energi behöver kunna finansiera den VA-utbyggnad som sker i kommunen. 
Beslutet skulle möjliggöra det. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
utöka borgensåtagande för bolagets räkning med 160 miljoner kronor. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
 Borgholm Energi 
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§ 185 Diarienummer 2022/154 045 KS 

Begäran om kommunal borgen Borgholmshem AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  bevilja borgensåtagande för bolagets räkning på 75 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borgholmshem AB ansöker hos kommunfullmäktige om borgensåtagande för bolagets 
räkning för att förvärva de bostadsfastigheter som Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB idag äger. Det är totalt 9 fastigheter som ska förvärvas under åren 2022-2024 enligt plan 
samt en nybyggnation av ett hyreshus i Löttorp. 

Borgholmshem AB startades under slutet av 2021 och arbete med att ta fram en affärsplan 
för det nya bolaget med en budget pågår. Det har skett en utredning med KPMG om hur 
fastigheterna ska föras över från Borgholms kommun och Borgholm Energi AB utifrån den 
värdering som skedde under hösten 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 154 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att borgensåtagande för bolagets räkning på 75 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 117 kommunfullmäktige att borgensåtagande för 
bolagets räkning på 75 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 117. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 154. 

Borgholmshems styrelse 2022-06-01 § 14. 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23. 

Bedömning 
För att Borgholmshem AB ska kunna överta den bostadsverksamhet som idag finns i både 
kommunen och Borgholm Energi AB behöver borgensutrymme och lån upptas så att 
fastighetstransaktionerna kan genomföras. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Carl Malgerud yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut att bevilja borgensåtagande för bolagets räkning på 75 miljoner kronor. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 
 Borgholmshem AB 
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§ 186 Diarienummer 2022/168 107 KS 

Ändring av bolagsordning Borgholmshem AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ny bolagsordning för Borgholmshem AB enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Borgholmshem AB behöver en extra bolagsstämma för att avsäga kravet på revision vid 
upprättande av årsredovisningen. Det föreligger enligt Kap 9, ABL inget krav för 
Borgholmshem AB att ha en revisor, det finns inte heller någon legitim anledning för 
Borgholmshem AB att bära kostnaden av en upphandlad/avtalad revisors i dagsläget. 

Förslag till ändringar i bolagsordningen kan antas av en bolagsstämma efter att 
kommunfullmäktige godkänns ändringarna. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 118 kommunfullmäktige att godkänna ny 
bolagsordning för Borgholmshem AB enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 118. 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-20. 

Förslag till Borgholmshem AB bolagsordning, 2022-10-20. 

Bedömning 
Borgholmshem AB startades under slutet av 2021 och når idag inte upp till minst 2 av de 
gränsvärden (BFNAR 2006:11) som gäller för krav på en revision vid årsredovisningen. 
Förtydligande gällande Kap 9, ABL där det framgår följande; 

Skyldighet att ha revisor 
 1 §  Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf. 

 I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon 
revisor. 

 Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

26



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

Sida 2 (3) 

medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 3, bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, bolagets redovisade 
nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 
miljoner kronor. 

I förslaget till ändrad bolagsordning har tidigare §8 Revision tagits bort samt har 
ärendenummer 10 på årsstämman utgått. 

Det finns idag inget syfte med att ha en revisor hos Borgholmshem AB, det behövs inte enligt 
Kap 9, ABL och innebär enbart extra arbete och ökade kostnader för Borgholmshem AB som 
bolag.  

Sannolikt kommer bolagsordningen ändras vid nästa bolagsstämma till att ha revisor igen då 
bolaget har personal och fastigheter. 

Konsekvensanalys 
Den konsekvens som är på kort sikt är ekonomiskt fördelaktig då kostnaden för revision kan 
undvikas. Det är en kostnad på cirka 25 000 kronor. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Anette Hemlin (FÖL) och Carl Malgerud (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att godkänna ny bolagsordning för Borgholmshem AB enligt förslag, och yrkar istället 
på att Borgholmshem AB ska ha en revisor. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Annette Hemlin och Carl Malgeruds 
förslag till beslut samt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs avseende Annette Hemlin och Carl Malgeruds avslagsyrkande på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och avseende deras yrkande att Borgholmshem AB ska 
ha en revisor. 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens förslag till 
beslut röstar ja och de som stödjer Annette Hemlin och Carl Malgeruds förslag till beslut 
röstar nej. 

Vid omröstning avges 21 ja-röster och 14 nej-röster. Därmed beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic Carl Malgerud  
Jeanette Sandström Erik Arvidsson  
Joel Schäfer Annette Hemlin  
Staffan Larsson Marcel van Luijn  
Marie Johansson Torbjörn Nilsson  
Lars Ljung Marwin Johansson  
Marie Konnberg Anders Nyholm  
Sara Kånåhols Torbjörn Johansson  
Johan Hellborg Liselott Hovdegård  
Sofia Laneborg Charlotte Håkansson van 

Luijn 
 

Ann Nilsson Björn Andreen  
Jonathan Ekman Kjell Ivar Karlsson  
Sven-Erik Svensson Mats Olsson  
Marie-Helen Ståhl Elisabeth Appeltoft 

Petersson 
 

Magnus Ståhl   
Tomas Zander   
Gia Thörnquist   
Peter Samuelsson   
Kerstin Kyhlberg Engvall   
Eroll Morina   
Stefan Wiberg   
 
Reservation 
Sverigedemokraterna, Framtid Öland, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
• Verkställande direktör, Borgholmshem AB 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 187 Diarienummer 2022/118 001 KS 

Översyn av den politiska organisationen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i Borgholms 
kommuns med följande ändringar. 

att  avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen. 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala 
pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vattenfrågor. 
Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en 
djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor. 

att  det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommun-
ledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande 
fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och 
transport) inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där 
beslutanderätten delegerats utskottet. Utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda frågor relaterade till kultur 
samt fritid inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl föreligger. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordförande. 

att  nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen gällande 
gymnasieutbildningar vilka berör invånarna i kommunen flyttas från kommunstyrelsen 
till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utvecklingen gällande högskole-
utbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen ligger kvar hos 
kommunstyrelsen. 

att  kommunfullmäktiges sammanträden från och med årsskiftet hålls dagtid kl 14:00. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en översyn av 
ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen tillsammans med 
en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Arbetsgruppens resultat ska 
presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut. 
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Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda lämnat 
önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av tekniska frågor 
samt miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Arbetsgruppen har under 2021 mötts flera gånger och gemensamt arbetat fram ett förslag till 
ändringar i nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar. 

Socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
remissvar på arbetsgruppens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 165 föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna nuvarande nämndsorganisation samt 
fullmäktigeberedningar i Borgholms kommuns med följande ändringar; att avskaffa miljö- och 
hållbarhetsberedningen; att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, 
kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vatten-
frågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en 
djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor; att det ska 
finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommunledningsförvaltningens 
tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande fastigheter, vägar, trafik, 
förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och transport) inför beslut i 
kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats utskottet; att 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda frågor relaterade till kultur samt fritid 
inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl föreligger; att kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordförande; att nuvarande ansvar för att leda och 
samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utvecklingen 
gällande högskole-utbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
ligger kvar hos kommunstyrelsen, samt; att kommunfullmäktiges sammanträden som regel 
hålls på dagtid. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 119 kommunfullmäktige att godkänna nuvarande 
nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i Borgholms kommuns med följande 
ändringar; att avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen; att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att, likt brottsförebygganderådet, kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett 
råd för miljö, klimat och vatten-frågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska 
primärt fungera som ett forum för en djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, 
klimat och vattenfrågor; att det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra 
kommun-ledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande 
fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och transport) 
inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats 
utskottet. Utskottets arbete ska ledas av en ordförande; att kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott ska bereda frågor relaterade till kultur samt fritid inför beslut i kommunstyrelsen, 
om inte särskilt skäl föreligger; att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska 
ledas av en ordförande; att nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen 
gällande gymnasieutbildningar vilka berör invånarna i kommunen flyttas från 
kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utvecklingen gällande 
högskole-utbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen ligger kvar 
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hos kommunstyrelsen, samt; att kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på 
dagtid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 119. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 165. 

Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Politisk organisation. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21 § 174. 

Utbildningsnämnden 2022-09-07 § 78. 

Socialnämnden 2022-09-08 § 99. 

Per Lublins (ÖP) kommentar till översynen av den politiska organisationen. 

Anne Oskarssons (SD) kommentar till översynen av den politiska organisationen. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delar i huvudsak arbetsgruppens bedömning som redogörs 
för nedan. Kommunstyrelsen föreslår vissa mindre justeringar. Dessa är följande: 

 Att ordet alla tas bort från femte attsatsen eftersom den inte har någon funktionalitet. 
 Att Borgholms slott inte inkluderas i kultur- och fritidsnämndens beredningsuppdrag. 

De flesta frågor som berör slottet handlar om avtalstekniska- och fastighetsfrågor. 
Med tanke på att utskottet ska bereda frågor relaterade till kultur samt fritid kommer 
utskottet bereda Borgholmsslottsfrågor när det gäller kultur och fritid. 

 Att orden och vuxenutbildningar i sjunde attsatsen flyttas till efter ordet 
högskoleutbildningar i samma attsats. Detta eftersom dessa frågor är så starkt 
förknippade med näringslivsfrågor, som i dagsläget ligger hos kommunstyrelsen. 

 Att texten Utskottets arbete ska ledas av en ordförande läggs till fjärde att-satsen. 

Kommunstyrelsen gör inga bedömningar angående eventuell ändring av tidpunkt för 
fullmäktigsammanträden. 

Nedan följer arbetsgruppens bedömning. 

Överlag fungerar nuvarande nämndsorganisation bra. Arbetsgruppen har i sin genomgång 
av nämndernas och beredningarnas ansvar och uppgifter framför allt identifierat fyra 
förhållanden som anses vara i behov av att justeras för att få en bättre politisk beredning av 
nämndernas och fullmäktiges beslut. Det skulle förenkla förvaltningen och skulle öka insynen 
i kommunens beslutsfattande. Dessa är följande: 

 Att miljö- och hållbarhetsberedningens ansvar, uppgift och syfte är oklart och till viss 
del lidande av sin roll som fullmäktigeberedning. 
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 Att kommunledningsförvaltningens nya tekniska avdelning kan behöva någon form av 
direkt politisk översyn för att fördjupa den politiska styrningen och förbättra 
möjligheten till ansvarsutkrävande.  

 Att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor är svag och inte ges tillräckligt 
med utrymme. 

 Att kommunstyrelsen har ansvar för frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor 
försvårar för kommunen att se samtliga utbildningsfrågor som sammanhängande. 

Arbetsgruppen har diskuterat flera alternativ till nuvarande nämndsorganisation och 
fullmäktigeberedningar. Dessutom har formerna för kommunfullmäktiges sammanträden 
diskuterats. 

Oklara uppgifter och ansvar för miljö- och hållbarhetsberedningen 
Arbetsgruppen har särskilt fått en förfrågan från miljö- och hållbarhetsberedningen att utreda 
dess uppdrag och ansvar. Dess uppgifter och ansvar har ansetts otydliga och formatet 
fullmäktigeberedning har ansetts ineffektivt då beredningen inte har egen beslutanderätt och 
bara får bereda ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Det ska tilläggas att eftersom miljö- 
och hållbarhetsberedningen också utgör vatten gruppen finns ytterligare utrymme för 
oklarheter vad gäller beredningens syfte och uppdrag. 

Revisorerna har dessutom under arbetsgruppens arbete kommit med en granskning av 
kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. I denna framhäver revisorerna bland annat att 
miljö- och hållbarhetsberedningens roll bör ses över. Beredningens formella uppgift anses 
också idag uppfyllas i och med kommunstyrelsens beredningsansvar har. 

Fördelar som lyfts med att ha en fullmäktigeberedning är dennas relativt fria form. Exempel 
på detta är att det tillåtit partierna att nominera ledamöter som inte sitter i en och samma 
nämnd. Avsaknaden av ett ansvar har inte setts som ett problem då beredningens särskilda 
nytta har setts som ett möjligt forum för de som anses vara särskilt intresserade av miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Om det till exempel var ett utskott så skulle bara de som sitter i den 
ansvariga nämnden kunna väljas som ledamöter.  

Arbetsgruppen har diskuterat flera lösningar, så som att ha kvar beredningen som idag; att 
göra om det till ett utskott under kommunstyrelsen som idag har ansvaret för miljö- och 
hållbarhetsfrågor; att avskaffa beredningen och ersätta dess funktion med ett råd i likhet med 
näringslivsrådet, brottsförebyggande rådet och kommunala pensionärsrådet; samt att 
avskaffa det utan att ersätta det, vilket skulle innebära att hela funktionen tas över av 
kommunstyrelsen.  

Att ha ett utskott har varit en form som diskuterats. Denna form skulle underställa gruppen 
kommunstyrelsen, men också ge den en tydligare funktion i beredningsgången och ge den 
ett större mandat att besluta i vissa frågor (om kommunstyrelsen delegerade en viss del av 
sin beslutande rätt) och ges en större möjlighet att bereda ärenden som inte nödvändigtvis 
måste avgöras i fullmäktige. Dock skulle formen begränsa antalet ledamöter, vilka som skulle 
kunna väljas till ledamöter, öka gruppens administrativa kostnader och inte vara lika 
tillåtande vad gäller inkludering av tjänstepersoner i gruppens diskussioner som ifall ett råd 
bildas. Att dela upp ansvaret för att diskutera och bereda frågorna anses inte kunna ersätta 
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beredningens funktion och skulle troligen komplicera styrningen i dessa frågor. Av den 
anledningen har detta alternativ inte beretts ytterligare. 

Att bilda en helt ny nämnd har av en majoritet i arbetsgruppen åsidosatts, delvis med 
hänvisning till argumentet som lyfts nedan i diskussionen om valet mellan tekniskt utskott 
och nämnd, delvis för att brister som eventuellt finns i kommunstyrelsens ansvar inte är det 
som lyfts som problem av arbetsgruppen och inte heller förbättras med en hel ny nämnd 
enbart för dessa frågor. Frågan om att bilda en ny nämnd med ansvar för hållbarhets-, tillväxt 
och kulturfrågor har också lyfts. Dock har risken för att de andra frågorna skulle få ännu 
mindre uppmärksamhet än idag pointerats som ett starkt argument emot denna lösning, 
tillsammans med de kostnader som en nämnd innebär. 

Ett råd skulle innebära att det de områden som skulle kunna lyftas är mindre begränsade än 
för en beredning, det skulle också inte kräva samma administration som ett utskott eller en 
nämnd. Dessutom kan ett råd inkludera andra än förtroendevalda. Exempelvis har 
kommunens näringslivsråd representanter från olika branscher som medlemmar. Dessutom 
kan personer från olika nämnder tillsättas som medlemmar i rådet. På detta vis behåller 
kommunen ett diskussionsforum och en remissinstans som kan samla intresse och expertis 
för/i klimat-, miljö- och vattenfrågor. Kommunen skulle, jämfört med nu, också bli av med 
problemet att beredningens uppdrag jämfört med kommunstyrelsens uppdrag inte är tydligt. 

Politisk styrning av den tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag ett relativt stort beredande ansvar. 
Ärendekategorier som arbetsutskottet har att bereda och som utskottet har delegerad 
beslutanderätt i omfattar personalfrågor, budgetfrågor, krisledningsfrågor, utvecklingsfrågor, 
näringslivsfrågor, tekniska frågor, representation med mera, där ibland icke specificerade 
ärenden. Arbetsutskottet ansvarar också för den generella tillsynen av de andra nämnderna, 
bolagen och förbunden. Området tekniska frågor innefattar i sin tur fastighets-, hamn-, gata 
och park-, lokalvårds-, transport- och kostfrågor.  

Arbetsgruppen har påpekat att just frågorna som berör den tekniska förvaltningen kan ses 
som särskild de övriga ansvarsområdena och att det finns ett särskilt intresse att ge 
ytterligare utrymme för att bereda dessa frågor. Medlemmarna i arbetsgruppen har också 
uttryckt en oro för att nuvarande samling ansvar på ett och samma utskott har potential att 
skapa en för stor maktkoncentration hos en liten grupp förtroendevalda. Arbetsgruppen har 
diskuterat att skapa en ny nämnd och att skapa ett nytt utskott.  

Att skapa en ny nämnd (teknisk nämnd) skulle innebära att fullmäktige skulle ges möjlighet 
att tillsätta ledamöter istället för styrelsen, vilket skulle vara fallet om utskott istället utsågs. 
Det skulle också skapa fler valbara platser i kommunen. En helt ny nämnd skulle också 
kräva en större utökning av kommunens administrativa kostnader eftersom den nya 
nämnden skulle behöva ansvara för sitt eget diarium, nämndsadministration och dataskydd, 
med mera. Även om arbetsuppgifterna skulle kunna delas mellan kommunstyrelsen och den 
nya nämnden, skulle de ökade antalet uppgifter leda till väsentligt större utgifter. Budget 
skulle behöva allokeras till nämnden för administration, arvoden och ersättningar. Antalet 
tjänster som förvaltningen tror att en ny nämnd kan behöva beräknas till mellan 0,75 och 2 
heltidstjänster, vilket är cirka 400 000 kronor till 1 200 000 kronor per år, det skulle också 
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innebära cirka 150 000 kronor till 250 000 kronor i sammanträdeskostnader. Till detta är ett 
utskott under nämnden inräknat. 

Ett nytt utskott skulle kunna skapas. Detta skulle utöka antalet styrelseledamöter och 
ersättare som skulle inkluderas i beredningsprocessens tidiga skeden. Denna skulle också 
kunna delegeras beslutanderätt i frågor som nu ligger hos styrelsen eller ett av de andra 
utskotten. Detta kan vara mer intressant om man önskar samla en grupp olika frågor, så som 
trafik frågor och infrastrukturfrågor under ett och samma utskott. Förslaget som diskuteras att 
införa ett tekniskt utskott faller under denna kategori. Antalet tjänster som förvaltningen tror 
att ett nytt utskott kan behöva beräknas till mellan 0,25 och 0,67 heltidstjänster, vilket är cirka 
147 000 kronor till 392 000 kronor per år, det skulle också innebära cirka 25 000 kronor i 
sammanträdeskostnader. Detta räknar med tre ledamöter och inte med om någon av 
utskottsledamöterna är arvoderade på ett sådant sätt så att det exkluderar 
sammanträdesersättning. 

Arbetsgruppen har gjort flera jämförelser med andra kommuner, i närområdet och bland 
liknade kommuner (tolkat som Sveriges kommuner och regioners klassificering C9 
Landsbygdskommun med besöksnäring). Lösningen för tekniska frågor har sett olika ut och 
arbetsgruppen har inte lutat sitt förslag på andra kommuners organisatoriska lösningar. 

Även om en konsensus inte funnits så har flest antal medlemmar i arbetsgruppen ställt sig 
bakom förslaget att skapa ett nytt utskott som huvudförslag. Detta med hänvisning till att 
kostnaderna som är förknippade med en nämnd och de samverkansvinster med att samla 
beredningen av frågor av med strategisk karaktär, det vill säga frågor som direkt påverkar 
alla nämnder verksamhet, så som fastighetsfrågor, personalfrågor och lokalvårdsfrågor 
under en och samma nämnd (kommunstyrelsen). 

Det nya utskottet, om fullmäktige anser att kommunen ska införa ett sådant, föreslås precis 
som kultur- och fritidsutskottet att ledas av en ordförande. De frågor som föreslås 
överlämnas från kommunstyrelsens arbetsutskott är fastighets-, hamn-, gata och park-, 
lokalvårds-, transport- och kostfrågor och rollen som trafiknämnd. Detta innebär att det nya 
utskottet skulle få i uppgift att anta lokala trafikföreskrifter på kommunens vägnar. 

Politisk styrning av kultur- och fritidsfrågor 
Arbetsgruppen anser att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor behöver stärkas. 
Gruppen har lyft att kulturfrågorna får för lite uppmärksamhet och att kultur- och 
fritidsutskottet har ett otydligt uppdrag. Dessutom anser gruppen att det finns en tendens att 
ärenden som borde beredas av kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott inte ges den 
möjligheten. 

En genomlysning om hur närliggande och liknande kommuner organiserar den politiska 
styrningen av kultur- och fritidsfrågor har genomförts. Precis som med de tekniska frågorna 
har arbetsgruppen också sett till kostnaderna för att skapa en ny nämnd. Arbetsgruppen har 
också sett till varför den tidigare kultur- och fritidsnämnden upphävdes. 

Kultur- och fritidsnämnden lades ner var på grund av att det i början av 2010-talet vid flera 
tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden var en liten nämnd med få 
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beslutsärenden. Nämnden hade vid ett flertal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in på grund 
av för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och biblioteksverksamheten, från och med 
2013, inte var en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar blev nämndens budget- och 
ansvarsområde än mindre. 

Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner nämnden 2012-11-26 § 194. En av 
arbetsgruppens medlemmar som var med på den tiden anser att kulturfrågor fått mer 
uppmärksamhet sedan de inte inkluderats i samma nämnd som ansvarar för biblioteken, då 
dessa frågor lätt dominerade nämndens arbete. En tjänsteperson som arbetat nära både 
nämnden och utskottet har framfört att kultur- och fritidsfrågor fått ett större genomslag 
sedan de blev en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Gruppen har särskilt diskuterat alternativ till och aspekter av nuvarande politisk styrning. 
Dessa är att göra om utskottet till en nämnd, att behålla det som ett utskott men med i 
kommunstyrelsens reglemente tydligare befogenhet att bereda kultur- och fritidsrelaterade 
ärenden samt att göra om rollen som sammankallande för kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott till ordförande för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Till följd av 
kostnaden med att skapa en ny nämnd och erfarenheten från tidigare nämnd ställer sig 
arbetsgruppen bakom att fortsatt ha kvar kultur- och fritidsutskottet under kommunstyrelsen. 
Vissa av gruppens ledamöter har stått bakom att bilda en ny nämnd. Dock anser gruppen att 
kommunstyrelsens reglemente tydligare kan beskriva kultur- och fritidsutskottets roll i 
beredningsprocessen, exempelvis genom att förtydliga att ärenden rörande Borgholms slott 
ska beredas av kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsens reglemente bör också 
förtydliga utskottets ansvar att bereda just fritidsfrågor. 

Arbetsgruppen anser att utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

Ansvaret för utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och 
vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
Arbetsgruppen har sett över och diskuterat möjligheten att flytta kommunstyrelsens ansvar 
för vad som i kommunstyrelsens reglemente kallas ledning och samordning av utvecklingen 
gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar […] vilka berör invånarna i kommunen. 

Kommunstyrelsens ansvar i gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor handlar i dagsläget 
framför allt om att: bereda ekonomiska frågor; bevaka Kalmarsunds gymnasieförbunds 
verksamhet; föra dialog med gymnasieförbundet samt bereda frågor angående ämnen inom 
vuxenutbildningens ramar. 

Att ha kvar frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor hos kommunstyrelsen kan göra 
det enklare att bereda budgetrelaterade frågor inom området jämfört med alternativet. Detta 
eftersom kommunstyrelsen har ett ansvar att bereda alla ekonomiska ärendet som ska 
avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det innebär dock att även om ansvaret 
flyttas, så kommer inte kommunstyrelsen att exkluderas från en sådan process. 

Om kommunstyrelsen behåller det fulla ansvaret behåller man också de sporadiska 
administrativa uppgifter som ansvaret innebär. Utbildningsnämndens verksamheter har i 
dagsläget flera kontinuerliga kontakter med kommunalförbundet Kalmar gymnasieförbund 
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och dess skolor, framför allt i samband med övergången mellan grundskola och 
gymnasieskola. Att flytta ansvaret skulle troligen inte påverka verksamheterna särskilt 
mycket, men förtydliga ansvaret för förtroendevalda, föräldrar, barn och andra myndigheter. 
Arbetsgruppen har inte utrett ifall det skulle finnas några andra vinster med att flytta 
ansvaret, men tänkbara områden som skulle kunna förbättras är eventuellt 
resultatuppföljningen då expertisen på områdena skola och utbildning i dag finns i 
utbildningsförvaltningen och inte kommunledningsförvaltningen. 

Arbetsgruppen föreslår med hänvisning till de ovanstående att ansvaret för att leda och 
samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör 
invånarna i kommunen ska överlämnas till utbildningsnämnden. Arbetsgruppen föreslår 
också att kommunstyrelsens behåller ansvaret för att leda och samordna kommunens 
utveckling högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Erik Arvidsson (SD) och Marwin Johansson (KD) yrkar på att det inrättas en teknisk nämnd 
istället för ett utskott. 

Ilko Corkovic (S), Tomas Zander (C), Jeanette Sandström (S), Stefan Wiberg (V), Sara 
Kånåhols (V) och Johan Hellborg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens samtliga föreslagna 
att-satser. 

Marcel van Luijn (M) yrkar på att miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar 
läggs under miljö- och byggnadsnämnden samt på att det inrättas en teknisk nämnd istället 
för ett utskott. 

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens första 7 föreslagna att-satser. 

Annette Hemlin (FÖL) yrkar på att det inrättas en teknisk nämnd istället för ett utskott, på att 
miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar läggs under miljö- och 
byggnadsnämnden samt på att kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på 
kvällstid istället för på dagtid. 

Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på dagtid, med tillägget att 
sammanträdena hålls kl 14:00. 

Ordförande konstaterar att det finns sex förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med Charlotte 
Håkansson van Luijns tilläggsyrkande. 
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Omröstning begärs avseende Erik Arvidsson med fleras yrkande att det inrättas en teknisk 
nämnd istället för ett utskott samt avseende Marcel van Luijns med fleras yrkande att miljö- 
och hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar läggs under miljö- och byggnadsnämnden. 

Omröstning 1 (Marcel van Luijns med fleras yrkande att miljö- och 
hållbarhetsberedningens uppdrag och ansvar läggs under miljö- och 
byggnadsnämnden) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens förslag till 
beslut röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 14 nej-röster. Därmed konstaterar ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic Carl Malgerud  
Jeanette Sandström Erik Arvidsson  
Joel Schäfer Annette Hemlin  
Staffan Larsson Marcel van Luijn  
Marie Johansson Torbjörn Nilsson  
Lars Ljung Marwin Johansson  
Marie Konnberg Anders Nyholm  
Sara Kånåhols Torbjörn Johansson  
Johan Hellborg Liselott Hovdegård  
Sofia Laneborg Charlotte Håkansson van 

Luijn 
 

Ann Nilsson Björn Andreen  
Jonathan Ekman Kjell Ivar Karlsson  
Sven-Erik Svensson Mats Olsson  
Marie-Helen Ståhl Elisabeth Appeltoft 

Petersson 
 

Magnus Ståhl   
Tomas Zander   
Gia Thörnquist   
Peter Samuelsson   
Kerstin Kyhlberg Engvall   
Eroll Morina   
Stefan Wiberg   
 

Omröstning 2 (Erik Arvidsson med fleras yrkande att det inrättas en teknisk 
nämnd istället för ett utskott) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer kommunstyrelsens förslag till 
beslut röstar ja och de som stödjer Erik Arvidssons med fleras förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 14 nej-röster. Därmed konstaterar ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut 
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Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

Ilko Corkovic Carl Malgerud  
Jeanette Sandström Erik Arvidsson  
Joel Schäfer Annette Hemlin  
Staffan Larsson Marcel van Luijn  
Marie Johansson Torbjörn Nilsson  
Lars Ljung Marwin Johansson  
Marie Konnberg Anders Nyholm  
Sara Kånåhols Torbjörn Johansson  
Johan Hellborg Liselott Hovdegård  
Sofia Laneborg Charlotte Håkansson van 

Luijn 
 

Ann Nilsson Björn Andreen  
Jonathan Ekman Kjell Ivar Karlsson  
Sven-Erik Svensson Mats Olsson  
Marie-Helen Ståhl Elisabeth Appeltoft 

Petersson 
 

Magnus Ståhl   
Tomas Zander   
Gia Thörnquist   
Peter Samuelsson   
Kerstin Kyhlberg Engvall   
Eroll Morina   
Stefan Wiberg   
 
Reservation 
Marcel van Luijn (M) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala pensionärsrådet 
och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vattenfrågor. Rådet ska inte fatta några 
egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en djupare dialog och politisk 
beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor. 

Moderaterna, Framtid Öland, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig 
mot beslutet att det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommun-
ledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande fastigheter, 
vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och transport) inför beslut i 
kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats utskottet. 
Utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

Erik Arvidsson (SD) förklarar sin reservation i skrift (dokumentet har bifogats protokollet 
nedan). 

Beslutet skickas till 
• Samtliga nämnder för kännedom
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Reservation  Kf ärende 13 

Jag reserverar mig till förmån för vårt förslag att införa en teknisk nämnd för 
kommunens tekniska verksamhet 

 

Erik Arvidsson för SD-gruppen
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§ 188 Diarienummer 2019/160 254 KS 

Markanvisning och hyreskontrakt särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna arrende på 50 år för sophanteringsstation till fördel för Borgholm 11:68 
särskilt boende Ekbacka.  

Ärendebeskrivning 
Vid byggnationen av det nya särskilda boendet på Ekbacka behöver entreprenör bygga en 
sophanteringsstation utanför den fastighet som bildads för boendet. För att lösa tillgången till 
marken har kommunen och entreprenör tecknat ett anläggningsarrende på 50 år.  

Ett servitut kommer även att tecknas för att säkra framkomsten till stationen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 166 förslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna arrende på 50 år för sophanteringsstation till fördel för 
Borgholms 11:68 särskilt boende Ekbacka. 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-25 § 120 kommunfullmäktige att godkänna arrende på 
50 år för sophanteringsstation till fördel för Borgholms 11:68 särskilt boende Ekbacka. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 § 120. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 166. 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-07. 

Anläggningsarrende mellan Borgholms kommun och BJC gläntan AB. 

Konsekvensanalys 
Utan detta arrende kommer inte marken garanteras till särskilt boende och sophanteringen 
för byggnaden kommer då inte att kunna lösas.  
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Beslutet skickas till 

 Mark- och exploateringsenheten 
 Fastighetsenheten 
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§ 189 Diarienummer 2022/173 006 KS 

Sammanträdesdatum och -tider 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2023: 

 2023-01-23, 2023-02-20, 2023-03-20, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-06-19, 
 2023-08-21, 2023-09-18, 2023-10-16, 2023-11-13 och 2023-12-11. 

Ärendebeskrivning 
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. 

Kommunalstyrelsen har i sitt förslag till justering av den politiska organisationen har valt att 
föreslå fullmäktige hålla sina sammanträden på dagtid från och med valet 2022. Av 
diskussionerna som förts i arbetsgruppen som arbetat med översynen framhålls att en 
eventuellt ny sammanträdestid, exempelvis klockan 13:00, borde testas i två år framåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-11. 

Dagens sammanträde 
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktiges sammanträden från och med årsskiftet 
kommer att hållas kl 14:00 enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-21 § 193. 

Beslutet skickas till 
 Samtliga nämnder för kännedom 
 Kommunikatörerna 
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§ 190 Diarienummer 2022/186 008 KS 

Anmälan: E-förslag: Cykel och gångväg Löttorp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Johan Olle Andersson, föreslår följande i ett e-förslag och fått minst 25 röster av Borgholms 
kommuninvånare: 

Förlaget är att anlägga en gång-, och cykelväg på östra sidan väg 136 mellan rondellen i 
Högby och Källa-Hagaby gamla väg. 

För att skolbarn och turister på ett trafiksäkert sätt ska kunna ta sig mellan Löttorp och 
Hagaby. 

Detta skulle göra det attraktivt för barnfamiljer att bosätta sig längs med Källa-Hagaby gamla 
väg. 

Det är en kort men viktig bit där man dagligen ser personer cykla och gå på en obefintlig 
väggren för att ta sig till och från Löttorp. 

Beslutsunderlag 
E-förslag. 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-11. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 191 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: Länsstyrelsen meddelar ny 
ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-17 § 168 att godkänna Eva Wahlgrens, ledamot för 
Centerpartiet i kommunfullmäktige, begäran om entledigande och att hos Länsstyrelsen i 
Kalmar län begära ny sammanräkning för ledamot för Centerpartiet i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-17 § 172 att godkänna Benny Wennbergs, ersättare 
för Centerpartiet i kommunfullmäktige, begäran om entledigande och att hos Länsstyrelsen i 
Kalmar län begära ny sammanräkning för ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-17 § 173 att godkänna Eva Flyckt, ledamot för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, begäran om entledigande och att hos 
Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ledamot för Socialdemokraterna i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-17 § 174 att godkänna Madelén Karlsson, ersättare 
för Moderaterna i kommunfullmäktige, begäran om entledigande och att hos Länsstyrelsen i 
Kalmar län begära ny sammanräkning för ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen beslutade 2022-11-11 att utse Sofia Laneborg till ny ledamot och Adrian 
Svensson till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 november 
2022 till och med den 14 oktober 2026. 

Länsstyrelsen beslutade 2022-11-11 att utse Axel Andersson till ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 11 november 2022 till och med den 14 oktober 2026. 

Länsstyrelsen beslutade 2022-11-15 att utse Kerstin Kyhlberg Engvall till ny ledamot och 
Valentina Corkovic till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 
november 2022 till och med den 14 oktober 2026. 

Länsstyrelsen beslutade 2022-11-15 att utse Ann-Louise Karlsson till ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 november 2022 till och med den 14 
oktober 2026. 
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Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att ny ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige är 
Axel Andersson efter Benny Wennbergs avgång, 2022-11-11. 

Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att ny ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet är 
Sofia Laneborg och ny ersättare är Adrian Svensson efter Eva Wahlgrens avgång, 2022-11-
11. 

Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna är Kerstin Kyhlberg Engvall och ny ersättare är Valentina Corkovic efter 
Eva Flyckts avgång, 2022-11-15. 

Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna är 
Ann-Louise Karlsson efter Madelén Karlssons avgång, 2022-11-15. 

Dagens sammanträde 
Ordförande hälsar de nya ledamötena och ersättarna i kommunfullmäktige välkomna. 

Beslutet skickas till 
• HR-avdelningen 
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§ 192 Diarienummer 2022/147 189 KS 

För kännedom: Utrymning av kärnberedskapszon norra 
Öland 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nya beredskapszoner runt kärnkraftverk ställer nya lagstadgade krav på kommuner från 1 
juli 2022. Eftersom norra delen av Borgholms kommun ingår i Oskarshamns kärnkraftverks 
(OKG:s) yttre beredskapszon krävs att det finns planering för utrymning av den zonen. Vid 
en eventuell utrymning behövs en utrymningsplats dit människor med särskilda behov kan 
vända sig. En plan för utrymningsplatsen ska finnas på plats senast 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-11 § 168 att Slottsskolan i Borgholm är 
utrymningsplats om behov av utrymning uppstår, i första hand på grund av 
kärnenergiolycka och att en plan för hur utrymningsplatsen startas upp och fungerar tas 
fram och planen ska kontinuerligt hållas uppdaterad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 § 168. 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-05. 

Mall Plan för utrymningsplats. 

Bedömning 
Av de utrymningsplatser som planerats hittills i Sverige är de flesta högstadie- eller 
gymnasieskolor. Skolans lokaler uppfyller normalt alla krav som en utrymningsplats har. Det 
behövs duschar, toaletter och omklädningsrum, dvs faciliteter som de flesta gymnastik- eller 
idrottshallar har. Därtill behövs ett antal vanliga inomhusutrymmen, rejäla 
parkeringsutrymmen och möjligheter att skapa ett flöde genom platsen så att man kommer 
in på en plats och lämnar på en annan. Möjlighet att kunna få något att äta och dricka är 
också viktigt.  

Det är inte meningen att de som kommer till utrymningsplatsen ska stanna där utan de som 
inte har någon naturlig plats att åka till ska få hjälp på utrymningsplatsen och därifrån 
slussas vidare till tillfälliga boenden. Möjlighet att duscha och byta kläder är viktigt. Om 
någon är orolig för att ha fått strålning på sig så är åtgärden att duscha och byta kläder så 
snabbt som möjligt. Kläderna måste sedan saneras (vanlig tvätt räcker), så 
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ersättningskläder måste kunna tillhandahållas. Personer med behov av vård slussas vidare 
direkt. Vård kommer inte att ges på utrymningsplatsen. 

Alternativa utrymningsplatser till Slottsskolan har diskuterats. I kommunen är Åkerboskolan i 
Löttorp det huvudsakliga alternativet. Den är dock olämplig eftersom den ligger i 
beredskapszonen (=det område som ska utrymmas) och även på grund av den 
trafiksituation som förväntas uppstå när alla ska passera genom Löttorp på väg söderut om 
en utrymning skulle behöva göras till exempel i juli.  

Utrymningsplatsen är i första hand till för människor som kan ta sig dit själva. För personer 
som inte har den möjligheten, till exempel äldre med stort omsorgsbehov, har kommunen 
ansvar för assisterad utrymning. Äldre är inte alls lika känsliga för strålning som yngre, 
varför utrymning av till exempel Åkerbohemmet om det skulle bli aktuellt i första hand 
kommer göras för personalens skull.  

Assisterad utrymning kan med fördel göras direkt till tillfälliga boenden som kan ställas 
iordning, till exempel hotell. Sådan utrymning måste också planeras, men den är inte direkt 
kopplad till utrymningsplatsen.  

Konsekvensanalys 
Om utrymning skulle bli aktuell under besöksnäringens högsäsong förväntas trycket på 
utrymningsplatsen bli större än under andra tider. De perioder när trycket på 
utrymningsplatsen blir stort sammanfaller i stort sett med skolloven, dvs skolans ordinarie 
verksamhet skulle inte behöva bli lidande.  

Utrymning under skolterminerna berör inte lika många människor, men sannolikt kommer det 
ändå att handla om några hundra personer som behöver ta sig till utrymningsplatsen till 
exempel för att få hjälp med tillfälligt boende. Det kommer självklart att påverka 
undervisningen, men kanske främst den undervisning som bedrivs i idrottshallen. Att ta hand 
om Åkerboskolans elever kommer sannolikt att ha större påverkan på 
utbildningsförvaltningens verksamhet än själva utrymningsplatsen.  

Beslutet skickas till 
-  
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§ 193 

Information - Val av ombud till Sveriges kommuner och 
regioner ska genomföras efter fullmäktiges sammanträde 

Dagens sammanträde 
Val av ombud till Sveriges kommuner och regioner genomförs efter fullmäktiges 
sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 2022-11-21 BILAGA 1 
Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2022 

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

Jeanette Sandström (S) (S) -  X  

Carl Malgerud (M) -  X  

Erik Arvidsson (SD) -  X  

Joel Schäfer (S) -  X  

Staffan Larsson (C) -  X  

Annette Hemlin (FÖL) -  X  

Marie Johansson (S) -  X  

Marcel van Luijn (M) -  X  

Lars Ljung (S) -  X  

Torbjörn Nilsson (SD) -  X  

Sofie Gustafsson Fohlin (S) - Marie Konnberg X  

Sara Kånåhols (V) -  X  

Marwin Johansson (KD) -  X  

Johan Hellborg (S) -  X  

Anders Nyholm (M) -  X  

Sofia Laneborg (C) -  X  

Ann Nilsson (S) -  X  

Julius Winberg Sääf (S) - Jonathan Ekman X  

Torbjörn Johansson (FÖL) -  X  

Liselott Hovdegård (SD) -  X  

Sven-Erik Svensson (S) -  X  

Charlotte Håkansson van Luijn (M) -  X  

Marie-Helen Ståhl (S) -  X  

Magnus Ståhl (S) -  X  

Tomas Zander (C) -  X  

Gia Thörnquist (S) -  X  

Lenamarie Wickström (M) - Björn Andreen X  

Rolf Edmark (SD) - Kjell Ivar Karlsson X  

Peter Samuelsson (S) -  X  

Mats Olsson (FÖL) -  X  

Kerstin Kyhlberg Engvall (S) -  X  

Elisabeth Appeltoft Petersson (M) -  X  

Erol Morina (S) -  X  

Stefan Wiberg (V) -  X  

  - Summa 35  
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