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PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN   2018-01-24—2018-02-16  

Förvaras på kommunledningskontoret   SIGN …MLJ…… 

Plats och tid Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-21:05. 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare 
 Jens Odevall, kommunchef 
 Jerker Brandelius, medborgare  § 3  
 Anders Marell, ordförande revisionen  § 4 
 Stefan Fosseus, medborgare  § 5 
 Linda Kjellin, controller   § 33 
 Linda Andreen, controller   § 33 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Utses att justera Joel Schäfer och Arne Sjögren med Jan-Olof Forslund som ersättare 
   
Justeringens 
plats och tid 

 Kommunledningskontoret 2018-01-24 klockan 15:00 

   
Underskrifter Sekreterare  

  Marie-Louise Johansson 
   
 Ordförande  

  Eva-Lena Israelsson 
   
 Justerande  

  Joel Schäfer   Arne Sjögren 
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§ 1  

Godkännande av kungörelse 

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 

 _____________________________  

 

§ 2  

Godkännande av dagordning 

Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande tillkommande 
ärenden: 
Avsägelse politiskt uppdrag som C-ersättare i kommunfullmäktige. 
Anmälan inlämnade motioner. 
Anmälan inlämnade interpellationer.  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillkom-
mande ärenden. 

 _____________________________  
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§ 3   

Allmänhetens frågestund 

Jerker Brandelius ställer fråga om färjeförbindelse mellan Öland och Got-
land. 

Frågan besvaras av Ilko Corkovic (S), Per Lublin (nÖP) och Eddie Forsman 
(M) varvid det framgår att färjelinje funnits några år men att avtalet om färje-
trafik sades upp av Destination Gotland 2012. 

 _____________________________  

 

§ 4  

Information revisionen 

Revisionens ordförande Anders Marell (C) informerar om genomförda 
granskningsrapporter som kommer att delges kommunfullmäktige för känne-
dom vid nästa sammanträde.  

 _____________________________  

 

§ 5 Dnr 2017/278-008 KS 

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Stefan Fosseus) – marknadsför Borg-
holms kommun som ett paradis för pensionärer 

Stefan Fosseus, Björkvägen 14, 387 72 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 
2017-11-27 att  
-  kommunen antar visionen Borgholms kommun ett paradis för pensionärer. 
 För att nå visionen förstärker kommunen sina ansträngningar att förmå 
 deltidsboende som ofta vistas här att också skriva sig i kommunen samt 
 att locka fler pensionärer att bosätta sig i Borgholms kommun. Detta kan 
 åstadkommas genom förmåner för pensionärer bosatta i kommunen, till 
 exempel 
 - avgiftsfri kollektivtrafik inom länet och  
 - satsning på trygghetsboende med tillgång till måltider på äldreboendena. 
 Dessutom behövs riktad marknadsföring till pensionärer i Mälardalen och 
 storstadsområden.   

Förslagsställaren redogör för sitt förslag vid dagens sammanträde. 

Presidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelsen för ställningsta-
gande och beslut.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut. 

Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt be-
handlas. 

 _____________________________  

 

§ 6 Dnr 2017/292-106 KS 

Reviderad förbundsordning Ölands Kommunalförbund 

Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion godkände 2017-12-04 
§ 59 reviderad förbundsordning och överlämnade den till medlemskommu-
nerna för antagande. 

Större förändringar i förbundsordningen är: 

§ 2 – säkerhetssamordning har tillkommit som ansvarsområde. 
§ 5b – förtydligande angående fördelning av kostnaderna. 
§ 10 – tillkännagivande av justerade protokoll på digital anslagstavla.  
§ 15 – tillägg gällande allmänhetens rätt att ställa frågor om kommunalför-
bundets årsredovisning 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-0115 § 2 kommunfullmäktige  
att  godkänna reviderad förbundsordning. 
 

Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till reviderad förbundsordning. 

Per Lublin (nÖP) yrkar att förbundsordningen ska kompletteras med 
- öppna möten. 
- allmänhetens frågestund vid varje sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att det finns bifallsförslag samt tilläggsyrkande från 
Per Lublin, vilka ska ställas under proposition. 
 

Proposition – tilläggsyrkande 
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs 
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår Lublins tilläggs-
yrkande röstar ja. Den som bifaller Lublins tilläggsyrkande röstar nej.  



 Sammanträdesprotokoll sid 7 (20) 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
 Sammanträdesdatum Paragrafer 

  2018-01-15 1-33 
 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 4 nej-röster (BILAGA 2) 

Tilläggsyrkandet avslås därmed. 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

a t t godkänna reviderad förbundsordning för Ölands Kommunalförbund. 

Ersätter tidigare antagen förbundsordning daterad 2016-01-11. 

Reservation 
Per Lublin (nÖP) (BILAGA INTE INKOMMEN VID JUSTERING) 

 _____________________________  

 

§ 7 Dnr 2014/220-116 KS 

Politiska uppdrag 2014-2018; Fyllnadsval, socialnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige godkände 2017-12-18 § 197 Gunilla Johanssons (S) 
avsägelse från uppdraget som ordförande i socialnämnden.  

Socialdemokraterna föreslår Magnus Ståhl till ny ordförande. 

Yrkanden 
Per Lublin (nÖP) yrkar att valet ska ske med sluten omröstning. 

Eddie Forsman (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag på ny ordfö-
ande. 

 

Per Lublin (nÖP) föreslår Charlotte Håkansson van Luijn (M) 

Marcel van Luijn (M) meddelar att Charlotte Håkansson van Luijn inte står till 
förfogande för uppdraget.  

 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till ny ordförande i 
socialnämnden, varvid begäran om sluten omröstning faller. 

Proposition  
Vid propositionsställande på socialdemokraternas förslag till ordförande fin-
ner ordföranden att kommunfullmäktige stöder förslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

a t t välja Magnus Ståhl, Hagtornsvägen 16, 387 35 Borgholm, till ny ord-
förande i socialnämnden för tiden 2018-01-16—2018-12-31. 

Reservation 
Per Lublin (nÖP) (BILAGA INTE INKOMMEN VID JUSTERING) 

 _____________________________  

 

§ 8 Dnr 2017/75-109 KS 

Motion (Per Lublin nÖP) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen 
och alla nämnder. 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-03-13  
att  kommunfullmäktige beslutar att rekommendera såväl kommunstyrelsen 
 som nämnderna att inleda sina öppna möten med en kort Allmänhetens 
 frågestund för allmänna frågor inom respektive område, frågestund om 
 maximalt 30 minuter.  

Kommunfullmäktige lämnade 2017-03-13 § 25 motionen till kommunsty-
relsen för beredning.  

I tjänsteskrivelse 2017-10-31 föreslår kommunledningskontoret att motion-
en avslås.  

I kommunallagen framgår  
-  5 kap 21 § kommunfullmäktige har rätt att bestämma om andra än leda-
 möter ska har rätt att delta i överläggningarna vid fullmäktiges samman-
 träden.  
- 8 kap 19 a § en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. 
 Nämnden får dock besluta om dess sammanträden ska vara offentliga,  
 om fullmäktige har medgett det.  
- 8 kap 20 § fullmäktige får bestämma om allmänheten får ställa frågor om 
 årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 
Bedömning 
Enligt kommunala självstyret kan inte kommunfullmäktige tvinga nämnderna 
att införa allmänhetens frågestund vid varje nämndssammanträde utan det är 
upp till varje nämnd och dess ordförande att själva bestämma om frågestund 
eller inte.  

Borgholms kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens fråge-
stund vid varje sammanträde vilket måste kunna anses möjliggöra för all-
mänheten att ställa frågor rörande alla nämnders verksamheter.  
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Av nämndernas reglemente framgår att nämnden själva får bestämma om de 
vill ha öppna sammanträden. Vad gäller sammanträdets utformning är det 
ordföranden som bestämmer vilka ärenden som ska hanteras och vilka 
handlingar som ska bifogas till kallelsen. Vill nämnden vid något tillfälle an-
ordna någon typ av frågestund, finns den möjligheten alltså redan i dag.  

Finns det frågor från allmänheten och intressen för personer som är bero-
ende av nämndens verksamhet, finns det flera och effektivare möjligheter för 
sådan kommunikation som ger frågeställaren/intressenten direkt information 
och svar till exempel genom olika former av medborgardialog eller brukardia-
log.  

Utifrån kommunallagen kan konstateras att nämnderna inte är direkt ansva-
riga inför allmänheten utan inför kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har 
därför sina former för granskning och uppföljning av nämndernas verksam-
het.  

Har allmänheten frågor eller synpunkter på verksamheterna inom kommunen 
ska de vända sig till kommunfullmäktige genom de anordnade frågestunder-
na.  

För enskilda personer som är beroende av nämndernas verksamheter, finns 
det interna kanaler/system för kommunikation och allmänheten med verk-
samheten. Allmänheten har även möjlighet att direkt kontakta politikerna 
utan att detta måste ske genom frågestunder i nämnderna.  

Motionen bör avslås. Vill kommunfullmäktige bifalla motionen bör riktlinjer tas 
fram för vem och hur allmänhetens frågestund ska anordnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 366 kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår 2017-11-21 § 208 kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

 
Yrkanden 
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.  
 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bi-
fall till motionen, vilka ska ställas under proposition. 

Proposition 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  

Omröstning begärs 
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar 
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.  
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Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 2 nej-röster, 2 ledamöter avstår från 
att rösta (BILAGA 3) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

a t t avslå motionen. 

Reservation 
Per Lublin (nÖP) (BILAGA INTE INKOMMEN VID JUSTERING) 

 _____________________________  

 

§ 9 Dnr 2014/220-116 KS 

Avsägelse politiskt uppdrag 2014-2018; Jenny Sunnman C-ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Jenny Sunnman (C) avsäger sig i epost 2018-01-11 sitt uppdrag som ersät-
tare i kommunfullmäktige. 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

a t t godkänna avsägelsen. 

a t t hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för C-
ersättare i kommunfullmäktige. 

 _____________________________  

 

§ 10 Dnr 2018/19-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – omvandla matsalarna på kom-
munens äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på 
menyn 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
-  att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsre-
 stauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två rätter att 
 välja mellan vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet. 
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 11 Dnr 2018/20-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – ersätt ett kvällsmål/månad vid 
äldreboenden med ”fullmäktigesmörgåsar” 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- slå fast att samma kvällsmål – och lika färskt tillrett – som det som kom-
 munfullmäktige trakteras med i samband med sina möten, ska under på-
 följande månad erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en var-
 dagskväll efter varje kommunfullmäktigemöte. 
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 
§ 12 Dnr 2018/21-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – vin eller öl till de boende vid hel-
ger och speciella tillfällen 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att det vid helger och veckoslut samt specieilla tillfällen som till exempel 
 födelsedagar ska erbjudas valfritt ett glas vin eller öl - och alkoholfri vari-
 ant - till de boende på kommunens äldreboenden som så önskar i sam-
 band med huvudmåltid. 
- att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för 
 att skåla med. 
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  
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§ 13 Dnr 2018/22-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – alkoholutskänkningstillstånd till 
samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att låta söka alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsres-
 tauranger på kommunens äldreboende.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 14 Dnr 2018/23-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – omvandla matsalarna på äldre-
boende till måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltids-
 restaruranger, där även besökare till de boende (mot betalning) ska kunna 
 äta och dricka och delta i måltiden.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 15 Dnr 2018/24-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – återskapa tillagningskök vid 
kommunala äldreboenden 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att låta återskapa tillagningsköken vid de kommunala äldreboenden där 
 sådana saknas. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 16 Dnr 2018/25-109 KS 

ANMÄLAN: Motion (Per Lublin nÖP) – daglig utevistelse för boende på 
kommunens äldreboende 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan 
 ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 17 Dnr 2018/26-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – veckoutflykt för boende på 
kommunens äldreboende 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboende allt efter önskan 
 ska ha rätt till minst en längre ledsagad utevistelse eller utflykt per vecka 
 (till exempel för besök i butiker, på konditori, hos vänner, nära och kära el-
 ler deltagande i kulturaktiviteter) som kan sträcka sig över flera timmar. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  
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§ 18 Dnr 2018/27-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – vårdhundar inom äldreomsorgen 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
-  att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina 
 ägare på lämpligt sätt inom äldreomsorgen. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 19 Dnr 2018/28-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – husdjur inom äldreomsorgen 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att kommunens äldreboende på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur 
 av olika slag inom sin verksamhet.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 20 Dnr 2018/29-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – återuppta Klockargårdsverksam-
het 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- - likadant eller nästintill – låta återuppta Klockargårdsverksamheten som 
 den utvecklats och bedrivits i Löt. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 21 Dnr 2018/30-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – snaps vid speciella tillfällen 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att vid speciella tillfällen som till exempel midsommar och jul ska serveras 
 kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar. 
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.  

 _____________________________  

 

§ 22 Dnr 2018/31-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – utveckling av kommunala trygg-
hetsboenden 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att låta satsa på att utveckla kommunala trygghetsboenden för äldre som 
 ej på grund av sjukdom är i behov av särskilts boende. 
- att vid placeringen av dessa ska särskilt fästas vid närhet till daglig service 
 som matvarubutik, närhet till social samvaro, attraktiv boendemiljö i övrigt 
 samt att dessa trygghetsboenden sprids ut till olika delar av kommunen. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsens för beredning. 

Per Lublin (nÖP) anser att motionen ska lämnas till samtliga berörda.  

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 _____________________________  
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§ 23 Dnr 2018/32-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – avsätta medel i 2019 års budget 
för skapande av Sveriges bästa äldreomsorg 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att uppdra åt budgetberedningen att planera för att redan i nästa års bud-
 get ha medel avsatta för att med konkreta åtgärder kunna inleda skap-
 ande av Sveriges bästa äldreomsorg.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 _____________________________  

 

§ 24 Dnr 2018/33-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – färdtjänst utan behovsprövning 
för alla mantalsskrivna från och med året de fyller 80 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att slå fast att samtliga som är mantalsskrivna inom Borgholms kommun 
 ska ges rätt till färdtjänst utan behovsprövning från och med det år som de 
 fyller åttio år.  

Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 _____________________________  

 

§ 25 Dnr 2018/37-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – förhandlingar med KLT gällande 
ändrade linjesträckningar och nya hållplatser 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-10 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- uppdra åt kommunledningen och kommunalrådet att inleda förhandlingar 
 med KLT i syfte att åstadkomma ändamålsenligare linjesträckningar och 
 nya hållplatser enligt ovan med bussarna genom Borgholm.  
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Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 _____________________________  

 

§ 26 Dnr 2018/38-109 KS 

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – efterhöra medborgarnas inställ-
ning om hur gågatuperioden i centrala Borgholm ska fastställas 

Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-10 att kommunfullmäktige beslu-
tar 
- att som grund för beslut om gågatan i Borgholm låta efterhöra medbor-
 garnas inställning med någon av tre i motionen föreslagna metoder. 

Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 _____________________________  

 

§ 27 Dnr 2018/7-101 KS 

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ord-
förande gällande beredning av motion om solpaneler. 

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om solpaneler 
på kommunala fastigheter. 
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-
tionen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit 
upp på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så 
svårt?” 

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 _____________________________  
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§ 28 Dnr 2018/7-101 KS 

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ord-
förande gällande beredning av motion om sockenråd. 

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om inrättande 
av lokala sockenråd i syfte att stärka demokratin i kommunen.  
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-
tionen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit 
upp på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så 
svårt? 
Bör inte frågan hinna vara avgjort före valet i höst och sockenråden kunna in-
föras lagom till den nya mandatperiodens början.” 

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 _____________________________  

 

§ 29 Dnr 2018/7-101 KS 

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ord-
förande gällande beredning av motion om avskaffande av oppositions-
råd. 

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om avskaffande 
av sysslan som oppositionsråd i syfte att stärka samarbetsklimatet i kommu-
nen.  
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-
tionen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit 
upp på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så 
svårt? 
Bör inte frågan hinna vara avgjort före valet i höst och sysslan som opposi-
tionsråd kunna avskaffas lagom till den nya mandatperiodens början.” 

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 _____________________________  
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§ 30 Dnr 2018/7-101 KS 

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ord-
förande gällande beredning av motion om gångpassage 

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om skapande av 
framkomlig gångpassage mellan Vårdcentralen och gångstigen genom Norra 
Parken.  
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-
tionen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit 
upp på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så 
svårt?” 

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 _____________________________  

 

§ 31 Dnr 2018/7-101 KS 

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ord-
förande gällande beredning av motion om medborgarpanel 

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om skapande av 
en medborgarpanel på kommunens hemsida i syfte att stärka demokratin i 
kommunen. 
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-
tionen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit 
upp på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så 
svårt?” 

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 _____________________________  

 

§ 32   

Information; nya kommunallagen. 

Kommunchef Jens Odevall informerar om nya kommunalagen och vilka för-
ändringar som den innebär för politiker och tjänstemän. 

 _____________________________  
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§ 33 Dnr 2017/53-040 KS 

Information; ny styrmodell för Borgholms kommun 

Kommunchef Jens Odevall, controller Linda Kjellin och controller Linda 
Andreen informerar om förslag till ny styrmodell för Borgholms kommun. Av 
styrmodellen framgår bland annat att budgetprocessen förändras och att 
kommunfullmäktige beslutar om budget under juni månad.  

Styrmodellen kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i 
februari. 

 _____________________________  
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Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 januari 2018 klockan 18:11:48. 

 

Ledamöter Parti Kret

s 

Tjänstgörande ersättare Närv. N

e

j 

A

v

s

t 

F

r

å

n

v

. 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Lennart Olsson                           (C)        -          Sibylla Axelsson                         X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Kennert Georgsson                        (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Sune Axelsson                            (S)        -                                                   X        

Stig Bertilsson                          (C)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Kjell Ivar Karlsson                      (SD)       -                                                   X        

Tomas Lind 1:e vice ordf                 (FÖL
)      

-          Bengt Jonsson                            X        

Ing-Britt Nilsson                        (S)        -                                                   X        

Peder Svensson                           (C)        -          Daniel Nilsson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Eddie Forsman                            (M)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson Ordf                 (S)        -                                                   X        

Maria Lindmark                           (MP)       -          Bertil Lundgren                          X        

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Johanna Nilsson                          X        

Per Lublin                               (nÖ
P)      

-                                                   X        

Björn Andreen                            (M)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -                                                   X        

Hans Lundberg                            (SD)       -                                                   X        

Iren Persson                             (S)        -                                                   X        

Emma Jensen                              (C)        -                                                   X        

Karl-Gustav Stegermark                   (-)        -                                                      X
  Mattias Carlsson                         (FÖL

)      
-                                                      X

  Mikael Palmqvist                         (S)        -                                                   X        

Lars-Erik Larsson                        (V)        -                                                   X        

Arne Sjögren                             (KD)       -                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Jan Erici 2:e vice ordf                  (M)        -                                                   X        

Jonas Nilsson                            (FÖL
)      

-          Mats Olsson                              X        

Martin Johansson                         (S)        -                                                   X        

Mats Karlsson                            (C)        -                                                   X        

SUMMA: 33 0 0 2 
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Omröstningslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 januari 2018 klockan 19:00:02. 
6. Godkännande av reviderad förbundsordning Ölands Kommunalförbund 
JA – avslag Nej - Bifall 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Lennart Olsson                           (C)        -          Sibylla Axelsson                         X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Kennert Georgsson                        (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Sune Axelsson                            (S)        -                                                   X        

Stig Bertilsson                          (C)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Kjell Ivar Karlsson                      (SD)       -                                                    X      

Tomas Lind 1:e vice ordf                 (FÖL
)      

-          Bengt Jonsson                            X        

Ing-Britt Nilsson                        (S)        -                                                   X        

Peder Svensson                           (C)        -          Daniel Nilsson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Eddie Forsman                            (M)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson Ordf                 (S)        -                                                   X        

Maria Lindmark                           (MP)       -          Bertil Lundgren                           X      

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Johanna Nilsson                          X        

Per Lublin                               (nÖ
P)      

-                                                    X      

Björn Andreen                            (M)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -                                                   X        

Hans Lundberg                            (SD)       -                                                    X      

Iren Persson                             (S)        -                                                   X        

Emma Jensen                              (C)        -                                                   X        

Karl-Gustav Stegermark                   (-)        -                                                      X  

Mattias Carlsson                         (FÖL
)      

-                                                      X  

Mikael Palmqvist                         (S)        -                                                   X        

Lars-Erik Larsson                        (V)        -                                                   X        

Arne Sjögren                             (KD)       -                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Jan Erici 2:e vice ordf                  (M)        -                                                   X        

Jonas Nilsson                            (FÖL
)      

-          Mats Olsson                              X        

Martin Johansson                         (S)        -                                                   X        

Mats Karlsson                            (C)        -                                                   X        

SUMMA: 29 4 0 2 
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Omröstningslista nr. 2 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 januari 2018 klockan 19:30:43. 
8. Motion (Per Lublin nÖP) - allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen samt nämnderna 
Ja – Avslag  Nej - Bifall 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Ilko Corkovic                            (S)        -                                                   X        

Lennart Olsson                           (C)        -          Sibylla Axelsson                         X        

Marcel van Luijn                         (M)        -                                                   X        

Kennert Georgsson                        (S)        -                                                   X        

Sofie Loirendal                          (FÖL
)      

-                                                   X        

Sune Axelsson                            (S)        -                                                   X        

Stig Bertilsson                          (C)        -                                                   X        

Carl Malgerud                            (M)        -                                                   X        

Kjell Ivar Karlsson                      (SD)       -                                                     X    

Tomas Lind 1:e vice ordf                 (FÖL
)      

-          Bengt Jonsson                            X        

Ing-Britt Nilsson                        (S)        -                                                   X        

Peder Svensson                           (C)        -          Daniel Nilsson                           X        

Joel Schäfer                             (S)        -                                                   X        

Eddie Forsman                            (M)        -                                                   X        

Eva-Lena Israelsson Ordf                 (S)        -                                                   X        

Maria Lindmark                           (MP)       -          Bertil Lundgren                            X    

Annette Hemlin                           (FÖL
)      

-                                                   X        

Eva Wahlgren                             (C)        -          Johanna Nilsson                          X        

Per Lublin                               (nÖ
P)      

-                                                    X      

Björn Andreen                            (M)        -                                                   X        

Jan Olof Forslund                        (S)        -                                                   X        

Hans Lundberg                            (SD)       -                                                    X      

Iren Persson                             (S)        -                                                   X        

Emma Jensen                              (C)        -                                                   X        

Karl-Gustav Stegermark                   (-)        -                                                      X  

Mattias Carlsson                         (FÖL
)      

-                                                      X  

Mikael Palmqvist                         (S)        -                                                   X        

Lars-Erik Larsson                        (V)        -                                                   X        

Arne Sjögren                             (KD)       -                                                   X        

Ulrika Lindh                             (C)        -                                                   X        

Cecilia Ahlström                         (S)        -                                                   X        

Jan Erici 2:e vice ordf                  (M)        -                                                   X        

Jonas Nilsson                            (FÖL
)      

-          Mats Olsson                              X        

Martin Johansson                         (S)        -                                                   X        

Mats Karlsson                            (C)        -                                                   X        

SUMMA: 29 2 2 2 

 


