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§ 1  

Godkännande av kungörelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna kungörelsen.
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§ 2  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna dagordningen. 
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§ 3  

Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Marcel van Luijn (M) och Marie Johansson (S) till justerare tillika rösträknare samt 
Torbjörn Nilsson (SD) till ersättare. 

att protokollet justeras tisdag 2022-01-31 kl 11:00 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 
justerarna.
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§ 4  

Allmänhetens frågestund 

Ärendet utgår då ingen från allmänheten är närvarande för att ställa frågor. 
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§ 5  

Information revisorerna 

Ärendet utgår då ingen av revisorerna har något att informera om. 
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§ 6  

Information om Magnussons minnesfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Det har på ett tidigare fullmäktigesammanträde efterfrågats mer information om vad 
Stiftelsen Agnes och Edvard Magnussons minnesfond för Källa kommun gör samt hur 
nomineringar av ledamöter till fonden går till. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om att minnesfonden delar ut medel till Agnes och Edvard 
Magnussons kvarvarande syskon samt till Källa församling. Nomineringar av ledamöter till 
minnesfonden görs av respektive byar som ingår i Källa församling, vilka sedan väljs av 
kommunfullmäktige.
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§ 7  

Information om gode män lantmäteriförrättningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Det har på ett tidigare fullmäktigesammanträde efterfrågats mer information om vad gode 
mäns uppgifter är vid lantmäteriförrättningar. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen informerar om att gode män kan bli inkallade vid lantmäteriförrättningar för 
att ta beslut tillsammans med lantmäteriförrättaren. De två gode männen har tillsammans en 
majoritet gentemot förrättaren och kan därmed komma fram till ett annat beslut än 
förrättaren. De krav som finns på gode män är att de ska ha allmän kunskap om kommunen 
och dess omgivning. Det är kommunen som föreslår två lämpliga personer att väljas till gode 
män, vilka sedan väljs av kommunfullmäktige. 
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§ 8 Diarienummer 2021/68 008 KS 

E-förslag; Hundrastgård 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  tacka förslagsställaren för förslaget. 

att  intentionerna i förslaget bedöms uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens 
redan vidtagna eller planerade åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 18 anmälde ett E-förslag om hundrastgård för beredning 
av kommunstyrelsen. 

Förslaget lyder som följer:  

Eftersom planering sker för Mejeriviken så tycker jag att det skall finnas en rejäl inhägnad 
hundrastgård där i anslutning till det fina hundbadet. 

Det som finns idag i Åkerhagen är alldeles felplacerat och används inte till hundrastgård utan 
endast som rök tillhåll för skolans ungdomar. Antingen flytta detta eller ett nytt lite större. 

Hundrastgårdens placering vid hundbadet stämmer bättre och kan även användas av 
campingens gäster med hundar. Hundarna ligger bundna vid husbilar och husvagnar och 
behöver få vara lösa och leka med andra hundar. Hundbadet är flitigt använt på sommaren 
och jag har uppfattat flera kommentarer om att det saknas en hundrastgård med helst med 
dubbla grindar och sluss för in och utsläpp. 

Hänvisar gärna till Färjestadens fina hundrastgård i anslutning till hundbadet vid Dämmet 
med lite stockar och aktiviteter för hundarna Ler. 

Förslaget fick 34 röster och sex kommentarer. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-12-20 § 167 kommunfullmäktige att tacka förslagsställaren 
för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms uppfyllas genom kommunlednings- 
förvaltningens redan vidtagna eller planerade åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-12-20 § 167. 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-14. 

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

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 18. 

E-förslag, 2020-11-27. 

Bedömning 
Kommunstyrelsen har under en tid arbetat med att etablera ett så kallat aktivitetsområde i 
Mejeriviken. På området finns idag en skatepark och ett utegym. Det ligger också intill 
tennishallen, bowlshallen och paddelhallen, med tillhörande utomhuspaddelplanerna. 
Kommunen håller på att färdigställa ett elljusspår i området och planerar för en försköning av 
området runt byggnaderna som idag används av kommunen och Borgholm Energi.  

Kommunen ser hundrastning som en naturlig del av aktivitetsområdet och det finns redan 
idag planer på ett område för hundrastning i Mejeriviken. 

Dagens sammanträde 
Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
• Förslagsställaren 
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§ 9 Diarienummer 2022/7 101 KS 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
arbetsrum till oppositionsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  anse interpellationen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Marcel van Luijn (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko 
Corkovic (S): 

Sedan ett tag tillbaka har Staffan Larsson (C) fått ett eget arbetsrum i 
kommunledningsavdelningen. 

1. Varför respekterar majoriteten inte kommunfullmäktigebeslut? 
2. Vem/vilka beslutade att gå emot fullmäktiges beslut och ge Staffan Larsson (C) ett 

arbetrum istället för oppositionsrådet? 

För att verkställa kommunfullmäktiges demokratiska beslut ska Staffan Larsson (C) snarast 
lämna över sitt arbetsrum till oppositionsrådet. 

3. När ska detta ske? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 220 att ge Marcel van Luijn (M) rätt att ställa 
interpellationen som besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 § 243 att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-12-19 § 243. 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande, 2022-12-16. 

Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 220. 

Interpellation, 2022-11-28. 
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Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) ger följande svar på interpellationen: 

”Vi kommer att lösa arbetsrum till oppositionsrådet inom kort motsvarande dennes 
tjänstgöringsgrad. Att Staffan Larsson haft tillgång till arbetsrum under de senaste åren 
hänger ihop med hans uppdrag som ordförande i KSAU och att han är kommunstyrelsens 
förste viceordförande. Att Staffan Larsson har tillgång till arbetsrum har inget att göra med 
avsaknaden av arbetsrum till oppositionsrådet.” 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att anse 
interpellationen vara besvarad.
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§ 10 Diarienummer 2022/7 101 KS 

Interpellation till Borgholm Energis ordförande om gång-
cykelvägar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  anse interpellationen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Marcel van Luijn (M) ställer följande interpellation till Borgholm Energis ordförande Staffan 
Larsson (C): 

1. Vilka sträckor har identifierats som lämpliga för att bygga ut gång- och cykelvägar mellan 
Borgholm och Kårehamn? 

2. Om inga, när ska detta ske? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 221 ge Marcel van Luijn (M) rätt att ställa 
interpellationen som besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 § 244 att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-12-19 § 244. 

Interpellationssvar Borgholm Energis ordförande, 2022-12-16. 

Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 221. 

Interpellation, 2022-11-28. 

Dagens sammanträde 
Borgholm Energis ordförande Staffan Larsson (C) ger följande svar på interpellationen: 

”Bakgrund 
Motionen som ställaren av interpellationen hänvisar till, besvarades av Kommunfullmäktige 
den 17 juni 2019. Svaret var “att anse motionen besvarad då motionens intentioner ska 
beaktas i arbetet med cykelstrategin för Borgholms kommun.” 
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Cykelstrategin är daterad den 1 juni 2020 och gäller fram till 2025. Målet med strategin är att 
fler ska välja att cykla i Borgholms kommun. Vidare ska investeringar i cykelinfrastruktur 
bidra till det regionala målet om ett sammanhängande nät av cykelbanor och cykel 
sträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva. 

Inför planering för säkra cykelstråk pekas på målpunkter som skolor, affärer, kollektivtrafik 
och campingar. Det nämns också svårigheten med en ojämn trafikbelastning (sommar och 
vinter) kan göra det svårt att motivera större investeringar där årsmedeldygnstrafiken är 
relativt låg. 

“Kostnadseffektiva lösningar för utbyggnad av cykelvägnätet går även att uppnå genom 
utökad samverkan mellan kommunen och Borgholm energi vid utbyggnad av VA-nätet.” 

Några åtgärder i cykelstrategin som bedöms som mest angelägna är: 
- cykelstråk mellan Byxelkrok och Böda 
- cykelstråk mellan Stora Rör - Rälla – Borgholm 
- passager av väg 136 
- förbättra tillgängligheten för cyklister längs östra landsvägen 
- tillgängligare busshållplatser och cykelparkeringar 

 
Interpellationen ställer två frågor; 

Vilka sträckor har identifierats som lämpliga för att bygga ut gång- och cykelvägar mellan 
Borgholm och Kårehamn?  

Om inga, när ska detta ske? 

Svar fråga 1: 

Borgholm Energis har ännu inte helt projekterat sträckorna efter Köpingsvik. Det finns 
preliminära sträckningar fram till Kårehamn som kan möjliggöra för kommunen att anlägga 
cykelbanor längs delar av östra landsvägen om så önskas.  

Till viss del förväntas sträckning gå över åkermark med relativt stora avstånd till riksvägar. 

Det bör påpekas att dragning av VA-ledningar skapar möjligheter för kommunen att anlägga 
cykelvägar. VA-kollektivet finansierar inte cykelvägar. 

Svar fråga 2: 

Preliminära och slutliga sträckningar av VA ledningar delges kommunen vid 
samordningsmöten med Tillväxtavdelningen, som därefter får ta initiativ till eventuella 
kompletteringar med cykelvägar.” 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att anse 
interpellationen vara besvarad.
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§ 11 Diarienummer 2023/7 101 KS 

Anmälan av interpellation till Sara Kånåhols om beslutet att 
tilldela IBN Rushd studieförbund 43 605 kr. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  ge Rolf Edmark (SD) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa 
sammanträde. 

att överlämna Rolf Edmarks (SD) yrkande till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Edmark (SD) ställer följande interpellation till kultur och fritidsutskottets sammankallande 
Sara Kånåhols (V): 

Med Sara Kånåhols (V) som sammankallande och Anette Hemlin (FÖL) som tjänstgörande 
ersättare, beslutade utskottet enligt protokollet från sammanträdet 2022-12-15 § 38, att 
tilldela IBN Rushd studieförbund 43 605 kr.  

Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att få svar på följande frågor: 

1. Ingick information om IBN Rushd studieförbund i beredningen av förslaget till beslut om 
stöd och diskuterade utskottet i så fall vad som framkommit om påstådda islamistkopplingar 
innan beslutet togs? 

2. Visste utskottet inför sitt beslut om ställd till lBN Rushd, om studieförbundet 
överhuvudtaget bedrivit någon stödberättigad utbildnings- cirkelverksamhet i Borgholms 
kommun under 2021? 

3. Kan Sara Kånåhols redogöra för innehållet i beslutsunderlaget vad beträffar IBN Rushd 
studieförbunds verksamhet i Borgholms kommun 2021, studietimmar 00 Kalmar län och 
eventuell annan information till grund för beslutet. 

4. Anser Sara Kånåhols att beslutet om kommunalt stöd på 43 605 kr till IBN Rushd vilar på 
en korrekt grund beträffande vad som krävs för stöd till studieförbund med verksamhet i 
Borgholms kommun? 

Beslutsunderlag 
Interpellation, 2023-01-04. 
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Dagens sammanträde 
Yrkande 
Rolf Edmark (SD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att stoppa det kommunala stödet 
till Ibn Rushd bildningsförbund med omedelbar verkan. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, och frågar kommunfullmäktige om 
Rolf Edmarks yrkande ska avgöras på dagens sammanträde, eller om yrkandet ska lämnas 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att ge Rolf Edmark (SD) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa 
sammanträde, och att överlämna Rolf Edmarks yrkande till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
 Interpellationen skickas till kultur och fritidsutskottets sammankallande för besvarande. 

 Yrkandet lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 12 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val till Ölands 
kommunalförbund istället för Linda Hedlund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Tomas Zander (C) till personlig ersättare för Staffan Larsson (C) i Ölands 
kommunalförbund för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 § 232 att välja följande personer till ledamöter och 
personliga ersättare i Ölands kommunalförbund för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31: 

 Ledamot Parti Ersättare Parti  

1 Ilko Corkovic S Marie Johansson S 

2 Staffan Larsson C Linda Hedlund C 

3 Carl Malgerud M Marcel van Luijn M 

 
Linda Hedlund (C) har avsagt sig sin plats som ersättare, och kommunfullmäktige har nu att 
välja en ny personlig ersättare för Staffan Larsson (C) i Ölands kommunalförbund för 
perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-12-19 § 232. 

Dagens sammanträde 
Staffan Larsson (C) nominerar Tomas Zander (C) till sin personliga ersättare i Ölands 
kommunalförbund för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagd nominering finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att välja Tomas Zander (C) till personlig ersättare för Staffan 
Larsson (C) i Ölands kommunalförbund för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 
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Beslutet skickas till 
 HR-avdelningen 

 Ölands kommunalförbund
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§ 14 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val till ombud till 
Kommunförbundet Kalmar län istället för Ilko Corkovic och 
Staffan Larsson 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Marie Johanson (S) till ombud och Tomas Zander (C) till personlig ersättare i 
Kommunförbundet i Kalmar län för perioden 2023 till 2026. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 211 att välja följande personer till ombud och 
personliga ersättare för Borgholms kommun i Kommunförbundet i Kalmar län för perioden 
2023 till 2026: 

 Ombud Parti Ersättare Parti  

1 Ilko Corkovic S Staffan Larsson C 

 

Ilko Corkovic (S) och Staffan Larsson (C) har avsagt sig sina platser som ombud respektive 
personlig ersättare, och kommunfullmäktige har nu att välja ett nytt ombud och personlig 
ersättare för Borgholms kommun i Kommunförbundet i Kalmar län för perioden 2023 till 
2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 211. 

Dagens sammanträde 
Ilko Corkovic (S) nominerar Marie Johansson (S) ) till ombud i Kommunförbundet i Kalmar 
län för perioden 2023 till 2026. 

Staffan Larsson (C) nominerar Tomas Zander (C) till personlig ersättare för Marie Johansson 
(S) i Kommunförbundet i Kalmar län för perioden 2023 till 2026. 
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Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda nomineringar finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar välja Marie Johanson (S) till ombud och Tomas Zander (C) till 
personlig ersättare i Kommunförbundet i Kalmar län för perioden 2023 till 2026. 

Beslutet skickas till 
• HR-avdelningen. 

• Kommunförbundet i Kalmar län. 
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§ 13 Diarienummer 2022/165 102 KS 

Förtroendeuppdrag 2022-2026: val till Kalmarsunds 
gymnasieförbund istället för Linda Hedlund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Adrian Svensson (C) till personlig ersättare för Jeanette Sandström (S) i 
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion för perioden 2023-01-01 till 2026-
12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 § 231 att välja följande personer till ledamöter och 
personliga ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion för perioden 2023-
01-01 till 2026-12-31: 

 Ledamot Parti Ersättare Parti  

1 Jeanette Sandström S Linda Hedlund C 

2 Björn Andreen M Marcel van Luijn M 

 
Linda Hedlund (C) har avsagt sig sin plats som ersättare, och kommunfullmäktige har nu att 
välja en ny personlig ersättare för Jeanette Sandström (S) i Kalmarsunds gymnasieförbunds 
förbundsdirektion för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-12-19 § 231. 

Dagens sammanträde 
Tomas Zander (C) nominerar Adrian Svensson (C) till personlig ersättare för Jeanette 
Sandström (S) i Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion för perioden 2023-01-01 
till 2026-12-31. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagd nominering finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att välja Adrian Svensson (C) till personlig ersättare för Jeanette 
Sandström (S) i Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion för perioden 2023-01-01 
till 2026-12-31. 
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Beslutet skickas till 
• HR-avdelningen 

• Kalmarsunds gymnasieförbund 
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§ 15 Diarienummer 2022/194 003 KS 

Förslag till revidering av bullerpolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta föreslagen bullerpolicy. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2016-04-18 § 82 en policy för att minimera buller- och 
ljudstörningar. Denna policy innehåller en sammanfattning av olika riktvärden som finns för 
ljudstörningar av olika slag. För att underlätta hanteringen av klagomål har dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden och nuvarande miljö- och byggnadsnämnden antagit riktlinjer 
som tillägg till policydokumentet. Tilläggen till policyn innehåller tidsbegränsningar för när 
musik får spelas utomhus respektive inomhus.  

Föreslagen ändring i bullerpolicyn innebär att riktvärdena för buller för musikljud utomhus 
lyfts ur policydokumentet och det hänvisas istället till Borgholms kommuns riktlinje för buller 
från musikljud utomhus som en separat bilaga där riktvärdena återfinns. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-04 § 85 att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över samtliga dokument som avser buller, att undersöka möjligheten att 
samla information som avser om buller i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Borgholms kommun och att se över den information som avser buller som finns på 
kommunens hemsida. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-05-18 § 118 att anta Borgholms kommuns 
riktlinje för buller från musikljud utomhus. 

Ett möte med verksamhetsutövare och de största aktörerna med underhållningsscener i 
Borgholms kommun ägde rum 2022-09-27 tillsammans med representanter från 
miljöenheten och kommunledningsförvaltningen på Borgholms kommun. Att riktlinjen som 
antagits 2022-05-18 § 118 bör uppdateras kom samtliga närvarande överens om.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-10-26 § 195 anta Borgholms kommuns riktlinje 
för buller från musikljud från verksamheter utomhus, att riktlinjen ska gälla tills vidare och att 
ge förvaltningen i uppdrag att till miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde lämna 
förslag på revidering av Borgholms kommuns bullerpolicy antagen 2016-04-18 § 82 av 
kommunfullmäktige. 
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Miljö- och byggnadsnämnden föreslog 2022-11-23 § 219 kommunfullmäktige godkänna 
föreslagna ändringar i bullerpolicyn och att policyn skickas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-12-20 § 168 kommunfullmäktige att anta förslag till 
bullerpolicy. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-12-20 § 168. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 219. 

Förslag till bullerpolicy, 2022-10-27. 

Riktlinje för buller från musikljud från verksamheter utomhus, 2022-10-26 § 195. 

Bedömning 
De framtagna dokumenten behöver ses över och uppdateras för att säkerställa att de 
innehåller relevant information och aktuella hänvisningar. Det har visat sig vara svårt att 
genomföra tillräckligt störningsminskande åtgärder kring buller. För att minska störningen för 
närboende samt att främja viktiga verksamheten bedöms det som nödvändigt att ha en 
riktlinje som berör buller från musikljud i form av högtalarmusik och liveframträdanden.  

För att undvika förvirringen bland verksamhetsutövarna, allmänheten samt miljöinspektörer 
och politiker är det att föredra att ha ett enda dokument gällande buller från musikljud i form 
av riktlinjer och att policyn hänvisar till gällande riktlinjer. Vid behov kan riktlinjerna 
uppdateras av miljö- och byggnadsnämnden utan att policyn behöver uppdateras av 
kommunfullmäktige. 

Konsekvensanalys 
Att ändra i policyn så att den hänvisar till riktlinje för buller från musikljud från verksamheter 
utomhus förenklar arbetet eftersom det är bara ett dokument som gäller för buller från 
musikljud i stället för olika dokument med olika riktvärden och information. Informationen är 
lättillgängligt och tydligt i riktlinjedokumentet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Joel Schäfer (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 att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 
• Kommunikatörerna. 

• Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom.
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§ 16 Diarienummer 2022/195 432 KS 

Förslag till utökat verksamhetsområde för vattentjänster; 
Ramsättra Sörby Lindby 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslaget om utökat verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och 
spillvatten) i Ramsättra-Sörby-Lindbyområdet. 

Ärendebeskrivning 
Den kommunala VA-anläggningen utvecklas kontinuerligt för att kunna ansluta fler 
fastigheter. Kommunala reningsanläggningar anses lång-siktigt vara de mest robusta, 
ekonomiska och driftsäkra alternativet. Inom området finns ca 150 fastigheter i behov av 
kommunal VA-anslutning, antingen dricksvatten, spillvatten eller båda tjänsterna. 
Verksamhetsområde för båda vattentjänsterna finns i närheten och en utbyggnad av VA-
nätet norrifrån är möjlig. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 220 beslutade att överlämna förslaget om utökat 
verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i Ramsättra-Sörby-
Lindbyområdet vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsen föreslog 2022-12-20 § 169 kommunfullmäktige att anta förslaget om 
utökat verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i Ramsättra-
Sörby-Lindbyområdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-12-20 § 169. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-23 § 220. 

Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden, 2022-10-25. 

Bilaga beslutsunderlag, 2022-10-25. 

Bedömning 
Huvuddelen av fastigheterna som föreslås ingå i det nya verksamhetsområdet är belägna 
inom Lindby-Solberga vattenskyddsområde. Status för de enskilda avloppsanläggningarna i 
området är i många fall undermåliga. Området utgör ett större sammanhang där 
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utbyggnadsskyldighet råder. Det finns således ett behov av kommunala vattentjänster i 
området. I Lindby by saknas dessutom verksamhetsområde för dricksvatten. 

Särskilt med anledning av att skydda den kommunala dricksvattentäkten bör 
verksamhetsområdet utökas till att innefatta dricksvatten- och spillvattentjänster för samtliga i 
beslutet ingående fastigheter.  

Förslaget stödjs av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:  

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster  

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så 
länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-
anläggning. 

Konsekvensanalys 
Genom en utbyggnad av befintligt VA-nät och anslutning av de föreslagna fastigheterna kan 
den kommunala dricksvattentäkten skyddas lånsiktigt, fler fastigheter får en hållbar 
dricksvattenförsörjning samt utsläpp av förorenande och övergödande ämnen från enskilda 
avlopp minskar. Åtgärden bidrar till att nå målen för MKN vatten. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till 
• Beslutet delges Borgholm Energi. 

• Beslutet delges samtliga berörda fastigheter inom det nya verksamhetsområdet. 
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§ 17 Diarienummer 2021/131 041 KS 

För kännedom: Granskningsrapporter delårsbokslut; 
Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund och dess revisorer har överlämnat sitt delårsbokslut 2022 med 
tillhörande granskningsrapporter till Borgholms och Mörbylångas kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 149. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 179. 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, 2022-10-13. 

Utlåtande avseende delårsrapport 2022, 2022-10-13. 

Granskning av delårsrapport 2022, 2022-10-14. 

Ölands kommunalförbund 2022-10-07 § 38, 2022-10-28. 

Bilaga 2 Direktionen 2022-10-07 Delårsbokslut, 2022-10-28.
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§ 18 Diarienummer 2021/223 041 KS 

För kännedom: Granskningsrapporter delårsbokslut; 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kalmarsunds gymnasieförbund och dess revisorer har överlämnat förbundets delårsbokslut 
och tillhörande granskningsrapporter till Mörbylångas och Borgholms kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08 § 177. 

Utlåtande om Kalmarsunds gymnasiesförbunds delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Granskningsrapport av Kalmarsunds gymnasiesförbunds delårsbokslut 2022, 2022-10-20. 

Gransningsrapport av god ekonomisk hushållning Kalmarsunds gymnasieförbund 2022, 
2022-10-20. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund Delårsbokslut 2022, 2022-10-20.
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§ 19 Diarienummer 2021/89 007 KS 

För kännedom: Svar på revisionsrapport - Granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsfirman Qualitarium AB genomfört en 
fördjupad granskning med syftet att bedöma om kommunstyrelsen i Borgholms kommun 
säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunorganisationen.  

I rapporten framgår att kommunstyrelsens styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
övervägande del bedöms vara ändamålsenlig men revisorerna önskar kommunstyrelsens 
svar i december månad då anstånd begärts. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-20 § 160 att överlämna svaret till kommunrevisorerna 
och att uppdra åt kommunchefen att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av detta svar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-12-20 § 160. 

Revisionsrapport - Granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i Borgholms 
kommun, 2022-11-07. 

Kommunrevisorernas missiv, 2022-11-07. 

Bedömning 
Nedan redogörs för de kontrollmål och synpunkter som revisorerna framfört (kursiv 
stil) och i anslutning till dessa för kommunstyrelsen synpunkter och förslag till 
åtgärder. 

att se över rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och komplettera dessa 
för att säkerställa att uppföljning av systemet görs av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens svar: Rutinerna har setts över i samband med arbetsmiljöverkets 
uppföljande inspektion under våren 2022 av det systematiska arbetsmiljarbetet i 
kommunen. I rutinen systematiskt arbetsmiljöarbtet anges att kommunstyrelsen ska 
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tillställas den årliga uppföljningen. 

att förstärka sin interna kontroll för att säkerställa att eventuella signaler om brister i 
systemet för arbetsmiljöarbetet fångas upp så att åtgärder kan vidtas i tid. 

Kommunstyrelsens svar: Den interna kontrollplanen innehåller inte säkerställande av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta bör istället göras i samband med 
kommunchefens informationspunkt till kommunstyrelsen, i samband med 
avstämningsmöten med arbetsutskotten/presidierna samt inte minst genom den 
årliga uppföljningen som ska tillställas kommunstyrelsen.   

att säkerställa att upprättade dokument kring det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ordnas och sparas på ett centralt ställe som är tillgängligt för berörda parter. 

Kommunstyrelsens svar: Detta ska förtydligas och kommer att finnas på kommunens 
Intranät ”insidan”. 

att se över hur den interna dialogen och samarbetet fungerar mellan förvaltningarna 
och fastighetsavdelningen och vid behov vidta åtgärder för att förbättra det. 

Kommunstyrelsens svar: Att dialogen mellan kommunens olika verksamheter 
fungerar är av största vikt. Att fastighetsavdelningen inte kan åtgärda allt som 
framkommer vid skyddsronder gällande den fysiska arbetsmiljön är självklart 
däremot måste cheferna ha stöd från fastighetsfunktionens profession, i likhet med 
andra stödfunktioner, för att kunna ge rätt återkoppling till medarbetare och 
skyddsombud.  

att se över om kända problemområden som får mindre uppmärksamhet idag kan och 
bör åtgärdas från kommuncentralt håll. 

Kommunstyrelsens svar: Kommunen har under året införskaffat och implementerat 
ett pulsmätningsverktyg som utgår från friskfaktorsarbetet och de åtta friskfaktorerna; 
transparens, kommunikation, prioriteringar, tillit, delaktighet, utveckling, balans och 
effektivitet. Mätningar genomförs var 6: vecka och åtgärder diskuteras på 
arbetsplatserna och förs upp till högre instans vid behov. Resultaten skiljer sig åt 
över tid och mellan olika enheter inom förvaltningarna. Kommunstyrelsen kommer 
följa arbetet framöver och se om vidtagna åtgärder ger resultat. 
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll.

Sida 1 av 1

Närvarolista
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2023 klockan 15:00.

Justeringsmännens signatur:

................................................................................

Ledamöter Parti Krets Tjänstgörande ersättare Närv. Frånv.

Ilko Corkovic (S) - X
Jeanette Sandström (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 Gustavsson Fohlin (S) - 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) - 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) - Marie Konnberg X
Tomas Zander (C) - X
Gia Thörnquist (S) - X
Lenamarie Wikström (M) - X
Rolf Edmark (SD) - X
Peter Samuelsson (S) - X
Mats Olsson (FÖL - X
Kerstin Kyhlberg Engvall (S) - X
Elisabeth Appeltoft Petersson (M) - X
Eroll Morina (S) - X
Stefan Wiberg (V) - X

SUMMA: 35 0

Marita Krüger Que

Tomas Lind
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