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§ 55
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________

§ 56
Godkännande av dagordning.
Ordföranden informerar om följande ändringar i dagordningen.
- Ärende 4 Årsredovisning 2010, Kommuninvest utgår, stämmoombuden har godkänt årsredovisningen.
- Extraärende: Fem inkomna interpellationer som anmäls vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med ovanstående ändringar.
____________________________

§ 57

Dnr 2011/124-106 KS

Regionförbundet i Kalmar län - årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för år 2010.
Regionförbundet i Kalmar län hemställer i skrivelse 2011-05-10 att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2010.
Regionförbundets revisor Gert Wollinger redogör för årsredovisning och
förbundets verksamhet under året. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-04-12 att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda
beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning 2010 för Regionförbundet i Kalmar län,
samt

att

bevilja ansvarsfrihet för Regionförbundets styrelse och dess förtroendevalda.

Jäv
Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M), Ilko Corkovic (S).
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Protokollsanteckning
”Vi avstår från att deltaga i behandling av årsredovisningar och frågor om
ansvarsfrihet vid kvällens sammanträde. Komplett material måste vara
utskickat ut i god tid om vi som ledamöter ska kunna vara tillräckligt insatta vid sammanträdet.
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP)”
____________________________

§ 58

Dnr 2011/137-211 KS

Information, regionfrågan.
Regiondirektör Håkan Brynielsson informerar om arbetet med regionindelningen och redogör för motiven till ny regionbildning.
2010 blev Skåne och Västra Götaland först ut med att bilda nya regioner.
Regeringen beslöt också att Halland och Gotland skulle få motsvarande
ansvar från och med den 1 januari 2011. Övriga regioner i riket kan bilda
regionkommun tidigast år 2015.
Ska utredningen som pågår nu ha möjlighet att anpassa förslagen om statens regionala indelning efter de nya regionkommunernas indelningsförslag behöver dessa vara klara redan under 2011 eller senast i januari år
2012. Det här året kan alltså komma att ha stor påverkan på vår framtida
regiontillhörighet.
Enligt Regeringen är utgångspunkterna för en ny regionindelning att ändringarna ska växa fram underifrån. Det är också viktigt att kommuner och
landsting är engagerade i processen och att en ny regionindelning inte ska
bryta sönder en fungerande arbetsmarknadsregion.
Kommunfullmäktiges ledamöter fick möjlighet att ställa frågor om och debattera regionfrågan.
____________________________

§ 59

Dnr 2011/98-106 KS

Samordningsförbundet i Kalmar län - årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för år 2010.
Samordningsförbundet i Kalmar län hemställer i skrivelse 2011-04-05 att
medlemmarna behandlar frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker i
revisionsberättelse 2011-03-25 att årsredovisningen godkänns och att
förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet i Kalmar
län, samt

att

bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Protokollsanteckning
”Vi avstår från att deltaga i behandling av årsredovisningar och frågor om
ansvarsfrihet vid kvällens sammanträde. Komplett material måste vara
utskickat ut i god tid om vi som ledamöter ska kunna vara tillräckligt insatta vid sammanträdet.
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP)”
____________________________

§ 60

Dnr 2011/19-008 KS

Medborgarförslag (Torbjörn Gustavsson) - tankställe med etanol i
Löttorp.
Torbjörn Gustavsson, Holländarevägen 6, 380 74 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2011-01-21
att man snarast driver frågan om ett tankställe med etanol uppe i Löttorp
eftersom det inte finns något sådant idag.
Medborgarförslaget var på remiss hos partigrupperna 2011-01-25--02-22
och svar inkom från:
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Avslag.
Ölandspartiet: Bifall.
Vänsterpartiet: Avslag.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Socialdemokraterna: Bifall.
Folkpartiet och Miljöpartiet: INGA REMISSVAR.
Det noteras att ärendet remitterades som motion men då förslagsställaren
inte är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, behandlas ärendet
fortsättningsvis som ett medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-07 § 84 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-12 informerade Bengt
Jonsson (S) att OKQ8 vid Högbystoppet i Löttorp numera kan erbjuda
etanoltankning.
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Kommunstyrelsen föreslog 2011-04-12 § 84 kommunfullmäktige
anse medborgarförslaget bifallet då möjligheten att tanka med etanol i
Löttorp redan finns.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget bifallet då möjligheten att
tanka med etanol i Löttorp redan finns.
____________________________
§ 61

Dnr 2011/18-109 KS

Motion (ÖP) - vägskyltar till byar vid allmän väg.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-01-24 kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att inkomma till Trafikverket med en
framställan att verket förser samtliga byar med bebyggelse vid allmän
väg om att sedvanliga vägskyltar med byns namn sätts upp där bebyggelsen börjar, samt
att kommunstyrelsen skall följa upp detta tills att samtliga skyltar är på
plats.
Motionen var på remiss hos partigrupperna 2011-01-25--02-22 och remissvar inkom från
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Socialdemokraterna: Avstår från att yttra sig.
Folkpartiet, Miljöpartiet och Ölandspartiet: INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-03-07 § 83
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-04-12 § 83 på förslag av Eddie
Forsman (M), Ilko Corkovic (S) och Bengt Jonsson (S) kommunfullmäktige
att avslå motionen då detta inte är någon kommunal fråga utan ligger
inom Trafikverkets ansvarsområde.
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss för att klargöra vad det handlar om.
Ilko Corkovic (S) stöder återremissyrkandet.
Lisbeth Lennartsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige vill
avslå motionen.
Justerandes sign
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Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 17 nej-röster (BILAGA 2) vilket
innebär att ärendet återremitteras eftersom fler än 1/3 del av ledamöterna vill detta.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.
____________________________

§ 62

Dnr 2010/40-042 KS

Nyupplåning budget 2011.
Budgetberedningen föreslog 2011-03-01 § 4 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att under 2011 nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2011,
som mest med 61,6 mkr vilket innebär att renoveringen av Slottsskolan blir fullt finansierad genom upplåning. Detta innebär en utökning
av tidigare beslutad upplåning på 25 mkr med ytterligare 36,6 mkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-12 redogjorde tf ekonomichef Carina Cerafiani för behovet av att enligt den ursprungliga planen
nyupplåna till hela investeringen i Slottsskolan, vilket leder till en bättre
likviditetsplanering.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-04-12 § 77 kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen har rätt att under år 2011 nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder under år 2011, med ytterligare 36,6 mkr, utöver
tidigare beslutade 25 mkr (KF § 203/10 o § 8/11), vilket ger en total
nyupplåning med 61,6 mkr under året.
Det noterades att Borgholms kommun i dag har en långfristig låneskuld
på 191,5 mkr. I och med beslut om utökad nyupplåning om 36,6 mkr
kommer kommunen under 2011 ha ett totalt högsta lånebelopp för
långfristiga skulder på 228,1 mkr.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Bodil Rosengren (ÖP) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på hur strukturplanen ser ut och alternativt avslag.
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Proposition - bordläggning
Vid propositionsställande på yrkandet om bordläggning finner ordföranden
att kommunfullmäktige avslår detsamma. Ärendet ska därmed avgöras i
dag.
Proposition
Vid propositionsställande på bifallsyrkande och avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

kommunstyrelsen har rätt att under år 2011 nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder under år 2011, med ytterligare 36,6 mkr, utöver tidigare beslutade 25 mkr (KF § 203/10 o § 8/11), vilket ger en
total nyupplåning med 61,6 mkr under året.

Reservation mot beslutet
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP).
____________________________

§ 63

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Eva-Lena Israelsson) till och svar från Borgholm
Energi AB:s ordförande angående återvinningsstationen i Köpingsvik.
Kommunfullmäktige ger Eva-Lena Israelsson (S) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande Stig Bertilsson (C):
”Hur kommer det sig att Återvinningsstationen i Köpingsvik är borttagen
innan det ens finns en ersättningsplats för verksamheten? Jag tycker det
är anmärkningsvärt av Borgholm Energi att göra detta utan att ha informerat de boende i området. Det är inte rimligt att invånarna i Köpingsvik
ska åka till Borgholm eller Kalleguta för att lämna sitt återvinningsmaterial.
Jag ser fram emot att få en förklaring från ordförande i Borgholm Energi
samt ett svar på när verksamheten kommer igång igen.”
Stig Bertilsson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
”Historik
Företaget "Förpacknings och tidningsinsamlingen" (FTI) ägs av Sveriges
producenter och ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in
och återvinns i Sverige. FTI har ett rikstäckande insamlingssystem med
5800 återvinningsstationer. FTI är verksamhetsutövare på samtliga Återvinningstationer.
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Avtal
Borgholm Energi (BEAB) har haft två avtal med FTI.
1. Städavtal. BEAB städade alla återvinningsstationer i kommunen åt FTI.
Detta avtal sades upp eftersom BEAB gick back ca 45 000 kr varje år på
denna verksamhet. Städningen är numera upphandlad centralt av FTI.
2. Markupplåtelseavtal. BEAB ordnar överenskommelse om mark så FTI
kan placera ut sina ÅVSer. Detta avtal är uppsagt och BEAB ansvarar för
markupplåtelse tom 2011-12-31. Sedan går ansvaret över till kommunen.
Anledningen till att BEAB har sagt upp avtalet är att det är kommunen
som äger marken och det är en seg hantering att behöva upplåta mark
som BEAB inte äger. Förhoppningsvis går det smidigare när kommunen
har ansvaret. Vissa stationer står på privata fastigheter och då utgår ersättning till ägaren.
BEAB får ca 33 000kr i ersättning för markupplåtelse av alla ÅVSer och
detta är ett av FTI standardiserat ersättningssystem där alla kommuner
får lika mycket beroende på antalet platser och containers. 33 000kr skall
räcka till ev. hyra av mark och att ordna staket och annat som behövs för
att samtliga ÅVSer skall fungera.
ÅVS Köpingsvik
Återvinningsstationen (ÅVS) i Köpingsvik har i flera år varit belägen bakom macken i Köpingsvik. Det har inte funnits något avtal eller ersättning
för markupplåtelse. Macken var nöjda med att folk stannade och handlade
när de ändå hade ett ärende till ÅVS. När macken bytte ägare hörde den
nya ägaren av sig och undrade om avtal och ersättning för ÅVS på hans
fastighet. Vi lämnade flera förslag på avtal där ersättningen låg i linje med
vad BEAB betalar för andra ÅVSer och så att budgeten skulle klara sig.
Dessa avtal förkastade den nya mackägaren och krävde 24 000 kr/år
(73% av budget) annars kunde vi hämta alla containers på Kyrkallén (dvs
gatan utanför).
Detta hände i maj 2009 och vi kände oss utpressade. FTI behövde ju en
ÅVS i Köpingsvik över sommaren och BEAB har ansvaret att ordna mark.
Ett ettårigt avtal skrevs om 24 000 kr/år och pengar togs från renhållningen för att klara budget. Under detta avtalsår arbetade BEAB ihop med
kommunen och Köpingsviks vägförening för att hitta en ny placering av
ÅVS. Målet var att hitta kommunal mark för en långsiktig lösning.
Två bygglov söktes men det blev avslag för bägge alternativen. Tiden gick
och avtalstidens slut började närma sig. Mackägarens huvudargument till
det stora hyresbeloppet var att de får städa så mycket på sin fastighet
pga nedskräpning från ÅVS. BEAB vände sig till FTI för att hitta en lösning
ang städningen men FTI hänvisade till att städningen var centralt upphandlad och hade mackägaren problem med städningen så skulle de bara
behöva ringa städbolaget för städning.
BEAB kom med ett nytt förslag där vi erbjöd oss att sätta upp ett plank
för att minska nedskräpning p g a vinden samt att belägga ytan med asfalt för att underlätta städning. Det BEAB begärde var ett lägre hyresbelopp för att få budgeten att gå ihop. Detta förslag förkastades av mackägaren som fortfarande ville 24 000kr/år. BEAB förberedde detta avtal
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men kontaktade också kommunen som skulle få ärva detta avtal 201201-01 pga. att markupplåtelseavtalet med FTI går över till kommunen då.
Kommunen var inte beredda att ta över avtalet och då fanns inget alternativ kvar.
Köpingsviks ÅVS stängdes ner med hänvisning till Borgholm ÅVS och Kalleguta ÅVS. FTI är informerade i ärendet och hanterar den ökade belastningen av hänvisade ÅVSer.
Information
Det har annonserats i samtliga lokala tidningar om Köpingsviks ÅVS och
om alternativen. På platsen där ÅVS stod finns information med hänvisning till alternativ. Artikeln i Ölandsbladet är initierad av BEAB för att försöka få uppmärksamhet i ärendet.
Framtiden
Skyndsamt har nya långsiktiga alternativ för ÅVS i Köpingsvik tagits fram
och hanteras i berörda myndigheter för att hitta en snabb lösning.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 64

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Bodil Rosengren) till ordföranden i Borgholm Energi AB med anledning av BEAB:s information att vilja ”göra gräsmattor vid respektive boende då det inte finns tid att sköta buskar
och rabatter”.
Kommunfullmäktige ger Bodil Rosengren (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB Stig Bertilsson (C):
“BAKGRUND
Denna min interpellation har sin bakgrund i ett ifrågasättande av hur det
kommunägda BEAB som hyresvärd uppfyller sina åtaganden gentemot
sina hyresgäster på kommunens äldreboenden och vårdinstitutioner. En
artikel i Tidningen Östran 2011-05-11 beskriver i ord och bild dagsläget
med en uppenbar vanskötsel av utemiljön kring de av BEAB ägda fastigheterna vid äldreboendena och vårdavdelningarna Ekbacka 1-6 samt
Strömgårdens äldreboenden och demensavdelning. Enligt tidningen har
dessa missförhållanden påpekats tidigare.
I hyresgästernas kontrakt står inskrivet att inte bara det egna rummet
utan också alla gemensamma utrymmen ingår i underlaget för hyressättningen. Hit måste också utemiljön kring fastigheterna inräknas. Åtminstone framgår att så är fallet av “Beskrivning av lägenheterna och utemiljön”
som BEAB sänt ut för tecknandet av lägenhet i Brf Framtidsboende Resedan, Borgholm, 2011-05-04:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-05-16

55-67

sid 10 (11)

‘Mitt på gården finns en generös uteplats intill gårdshuset. Här kan man
ha gårdsfest, grilla, leka eller bara koppla av. Uteplatsen avskärmas av
en bågformad buskträdrad. Växterna är väl valda för att ge en upplevelse
året runt med tidigt vårflor, överdådig blomning och sprakande höstfärger. Centralt finns en större gräsyta med flaggstång, här kan man spela
krocket eller vila på en filt. Kommer barnbarnen på besök finns det även
några enkla lekredskap. Mitt på gården finns ett gårdsträd. Om några år
blir detta en stor vacker äkta valnöt. En varm solig sommardag kan man
på så sätt även få lite skugga på innergården.’
………. ‘Gårdarna är väl upplysta för en trygg utemiljö, och underlättar för
både boende och besökare att orientera sig. För de som är synsvaga
finns det taktila stråk från entrévägen fram till bostadsentréerna. Stråken
är lagda med vågformade betongplattor. ‘
Jag har inte sett någon motsvarande beskrivning för äldreboendenas och
vårdinstitutionernas utemiljö i Borgholms Kommun. Och det finns t.ex.
inte en enda “Sinnenas Trädgård” som stöd och stimulans för de äldres eller dementas upplevelse och utveckling. Det som åstadkommits för utemiljön är omsorgs- och vårdpersonalens förtjänst och bygger på deras frivilliga arbete och av dem skänkta växter och planteringar. (Det sistnämnda uppskattas dock inte av BEAB:s VD som i tidningsartikeln säger:
“Ibland är det ju personal som drar igång någon plantering och sedan orkar de inte sköta den. Då förväntar de sig att vi ska sköta den”.)
Det bör i sammanhanget också nämnas att hyran för ett rum (35 kvadratmeter) på Strömgården (enbart hyra, inte service) är 4 095 kr och att
en tvårummare (72 kvadratmeter) i Resedan beräknas kosta 4 700 per
månad.
Jag vill med anledning av detta ha svar från BEAB:s Ordförande på följande frågor:
1. Ingår utemiljön i äldreboendens och vårdinstitutioners “gemensamma
utrymmen“? Har BEAB en plan för hur dessa miljöer ska utformas och
underhållas? Finns kostnaderna för dessa miljöer särredovisade?
2. Känner ordföranden till missförhållandena?

(Se bildbilaga)

3. Hur kommer det sig att den fantastiska utemiljön i den planerade Resedan kan inrymmas i månadsavgiften för en bostadsrätt, medan en sådan utemiljö inte kan inrymmas i den relativt sett högre hyran för ett rum
på de av kommunen drivna äldreboendena och vårdinstitutionerna?
4. Anser ordföranden att BEAB:s (VD:s uttalande om personalen (se
ovan) ger utryck för ett ansvarsfullt och etiskt riktigt förhållningssätt?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________
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Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva angående enkätundersökning.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C):
”Är du nöjd med utformningen av den enkätundersökning som genomförs
för andra gången i år? Enkäten skall ligga till grund för fullmäktige att besluta om olika lösningar med barnomsorg andra tider än de som erbjuds i
dag. I dag erbjuds som Du vet endast barnomsorg vardagar 06-18, ej
röda dagar mitt i veckan. Hur får man av denna enkät veta vilka tider som
barnomsorg egentligen efterfrågas i de enskilda fallen?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde
____________________________
§ 66

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till ordföranden i Borgholm
Energi AB Stig Bertilsson angående glutamat och smakförstärkare.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB Stig Bertilsson (C):
”I och med det politiska beslutet om stopp för glutamater och smakförstärkare så skulle det var intressant att höra hur BEAB arbetat för att nå
detta mål. Vill du redogöra för det?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde
____________________________

§ 67

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till ordföranden i Borgholm
Energi AB Stig Bertilsson angående kostpolicyn.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB Stig Bertilsson (C):
”I och med kommunfullmäktiges beslut om införande av den nya kostpolicyn så skulle det vara intressant att höra hur arbetet med att förverkliga
policyn har gått. Kan du redogöra för det?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde
____________________________
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18 Bodil Rosengren
19 Peter Bengtsson
20 Veronica Fredlund
21 Mats Axelsson
22 Lillebill Grähs
23 Ulf Lafveskans
24 Sune Axelsson
25 Annette Andreen
26 Peder Svensson
27 Mikael Almqvist
28 Inger Sundbom
29 Bertil Lundgren
30 Tore Johnsson
31 Björn Engström
32 Mikael Palmqvist
33 Thomas Wahlqvist
35 Ann-Kristin Forsman
36 Erik Arvidsson
37 Monica Enberg
38 Elisabeth Svensson
39 Siw Nilsson
40 Gunnar Aldestam
41 Mats Karlsson
16 Birger Palm
34 Börje Axelsson
10 Jan Erici
ANTAL NÄRVARANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIODEN 2010-11-01--2014-10-31
Resa km
PARTI ERSÄTTARE
Närvarande medresenär
S
X
C
X
M
X
S
X
C
X
28
M Mikael Borgström
X
10+1
X
ÖP
S
X
C
X
20
KD
X
80
S
X
MP
--------C
X
M
X
C
X
131
ÖP
X
M
X
S
X
FP
X
20
C Daniel Nilsson
X
10
V Kerstin Bjellert
X
56
S
X
10
M Marcel van Luijn
X
C
X
50
KD
X
50
S Gunilla Johansson
X
MP
X
C
X
104
M
X
30
X
S
ÖP
X
M
X
X
10
S
X
50+1
C
X
54
M
X
S Anders Johnsson
X
C
X
76
S
X
C
X
M
X
40
40
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIODEN 2010-11-01 -- 2014-10-31
OMRÖSTNING
PARTI ERSÄTTARE
JA NEJ AVSTÅR
Ilko Corkovic
S
X
Lisbeth Lennartsson
C
X
Eddie Forsman
M
X
Pia Holgersson
S
X
Stig Bertilsson
C
X
Anna Barkevall
M Mikael Borgström
X
Per Lublin
ÖP
X
Bengt Jonsson
S
X
Mikael Larsson
C
X
Sofie Jakobsson
KD
X
Eva-Lena Israelsson
S
X
Maria Lindmark
MP
------ ------- ------Sven-Ingvar Nilsson
C
X
Eva Karlström
M
X
Christina Ateva
C
X
Bodil Rosengren
ÖP
X
Peter Bengtsson
M
X
Veronica Fredlund
S
X
Mats Axelsson
FP
X
Lillebill Grähs
C Daniel Nilsson
X
Ulf Lafveskans
V Kerstin Bjellert
X
Sune Axelsson
S
X
Annette Andreen
M Marcel van Luijn
X
Peder Svensson
C
X
Mikael Almqvist
KD
X
Inger Sundbom
S Gunilla Johansson
X
Bertil Lundgren
MP
X
Tore Johnsson
C
X
Björn Engström
M
X
Mikael Palmqvist
S
X
Thomas Wahlqvist
ÖP
X
Ann-Kristin Forsman
M
X
Erik Arvidsson
X
Monica Enberg
S
X
Elisabeth Svensson
C
X
Siw Nilsson
M
X
Gunnar Aldestam
S Anders Johnsson
X
Mats Karlsson
C
X
Birger Palm
S
X
Börje Axelsson
C
X
Jan Erici
M
X
RESULTAT
23 17

VOTERINGSLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-05-16
LEDAMÖTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
16
34
10

