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§ 118
Godkännande av kungörelsen.
Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.
____________________________

§ 119
Godkännande av dagordning.
Ordföranden meddelar att ärende 11: Tre enkla frågor från Inger Sundbom (S) utgår eftersom ledamoten inte är närvarande.
Kommunfullmäktige godkänner därmed dagordningen.
____________________________

§ 120

Dnr 2011/138-041 KS

Budgetäskande 2012, kommunrevisionen.
Kommunrevisionen äskar i skrivelse 2011-08-16 att revisionen för budgetåret 2012 tilldelas 670 000 kronor, en ökning med 23 300 kronor från
år 2011.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner budgetäskandet och överlämnar ärendet
till budgetberedningen inför arbetet med budget 2012.
____________________________

§ 121

Dnr 2010/375-175 KS

Tillståndsgivning och tillsyn gällande Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (SFS 2010:1011).
Ölands Kommunalförbundet, förbundsdirektionen, föreslog 201105-12 § 57
att tillståndsgivning och tillsyn gällande Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) ska handläggas tillsammans, samt
att erbjuda medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga att Räddningstjänst Öland handlägger tillståndsgivning och tillsyn gällande
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
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Av beslutet framgår att 83 % av landets kommuner valt att tillståndsgivning och tillsyn ligger under samma förvaltnings ansvar.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-231 § 31
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn
enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-31 § 230 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att med ändring av tidigare beslut § 31/11 anta Räddningstjänst Ölands
erbjudande att handlägga både tillståndsgivning och tillsyn gällande
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-16 meddelades att miljöoch byggnadsnämnden har godkänt att ansvaret för tillståndsgivningen
övergår till Räddningstjänst Öland.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-16 § 153 kommunfullmäktige i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut § 31/11
att

anta Räddningstjänst Ölands erbjudande att handlägga både tillståndsgivning och tillsyn gällande Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

____________________________

§ 122

Dnr 2010/305-807 KS

Skyltpolicy, revidering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-09-21 § 448 till
kultur- och fritidsnämnden
att se över gällande skyltpolicy i kommunens sport- och idrottshallar för
att möjliggöra för föreningarna att ha permanenta sponsorskyltar.
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-12 § 53 anser att följande policy
för reklam i kommunens lokaler ska gälla: Reklam, dock ej för tobak, öl
och sprit, får uppföras i av kommunen ägd lokal under eget tillfälligt arrangemang och under förutsättning att det ej görs åverkan i lokalen.
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Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-11-23 framförs synpunkter på
lämpligheten att ledarna i föreningar med omfattande verksamhet i sporthallen ska klättra upp och ner vid varje tävlingstillfälle för att hänga upp
reklamskyltar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2010-11-23
§ 563 ärendet till kultur- och fritidsnämnden i avsikt att göra en revidering av skyltpolicy att antas av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2011-05-12 § 42
att fast reklam ska få förekomma enligt fastställda riktlinjer i de lokaler
där kultur- och fritidsnämnden anser att det är lämpligt, samt
att ge fritidsansvarig Jan-Åke Johansson i uppdrag att utifrån det förslag som finns arbeta fram riktlinjer till arbetsutskottets och nämndens möte i juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-06-28 § 288 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna revidering av skyltpolicy för kommunens sport- och idrottshallar innebärande att fast reklam, dock ej för tobak, öl och sprit, ska
få uppföras i av kommunen ägd lokal enligt fastställda riktlinjer.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-16 § 160 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna revidering av skyltpolicy för kommunens sport- och idrottshallar innebärande att fast reklam, dock ej för tobak, öl och
sprit, ska få uppföras i av kommunen ägd lokal enligt fastställda
riktlinjer.

Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen på förslag av kultur- och fritidsnämnden vid ett kommande sammanträde.
____________________________
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Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till Borgholm Energi ABs ordförande gällande förändringar i samband med nya kostpolicyn.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-13 § 94 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi ABs ordförande
Stig Bertilsson (C):
”Kostverksamhet har uppmärksammats därför att den mat som ni levererar till de behövande i hemmet och på äldreboenden har landets högsta
pris. SVT reportern Bo Holmström har informerat hela svenska folket om
hur kostsamt det är att vara i behov av mat från BEAB.
Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
Den nya kostpolicyn har säkerligen inneburit stora förändringar i er verksamhet och för de ätande. Det vore intressant att höra hur det gått?
1. Vilka förändringar har den nya kostpolicyn medfört för BEAB arbetstekniskt och ekonomiskt?
2. Vilka förändringar har den nya kostpolicyn medfört för skolbarnen?
3. Vilka förändringar har den nya kostpolicyn medfört för de ätande på
äldreboenden och de som får mat levererad i hemmet?
4. Kommer ni att göra en ny enkät om matens kvalité, och i så fall kommer ni anlita extern undersökare och i så fall vilken undersökare kommer ni att anlita?
5. Finns det ekonomiska fördelar med att arbeta efter den nya kostpolicyn?
6. Om ni inte är klara med integrerandet av policyn, när beräknar du att
den är en helhet i er organisation?”
Interpellationen besvaras av Stig Bertilsson (C) enligt följande:
Fråga 1:
Ekonomiskt: Än så länge har inte något skett p g a att vi ej har fått pengar till att utrusta köken. Inköp av ugnar, ombyggnation av vissa kök.
Arbetstekniskt: Fler tjänster behövs speciellt på helgerna det redan nu är
svårt att hinna med.
Fråga 2:
Den nya kostpolicyn klargör rättigheter och ansvar kring måltids- och
kostfrågor inom utbildningsverksamheten
• Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa
på måltiden och måltidssituationen.
• Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider
vad gäller innehåll och omfattning för de olika verksamheterna
• Att i huvudsak följa Livsmedelsverkets rekommendationer och övriga
nationella riktlinjer gällande barnomsorg och skola.
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Målet är att
• Att måltiderna ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten.
• Att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur
både ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv.
• Att öka barn och ungdomars inflytande över utbud och miljö.
Chefen för verksamheten ansvarar för att kostpolicyn följs.
Ingen lunch skall serveras tidigare än klockan 11.
Föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar för att tillhandahålla de måltider
som inte serveras inom den kommunala måltidsverksamheten
Personalens roll är att aktivt arbeta för att måltiderna ska bli en integrerad del verksamheten samt främja goda kostvanor bl a genom en positiv
inställning till måltiderna
Pedagogiska luncherna - vara goda förebilder när det gäller matvanor och
bordsskick samt äta den mat som serveras.
Måltiderna skall ge en varierande bild av det svenska kulturarvet.
Maten skall vara vällagad och i möjligaste mån vara gjord utifrån säsongberoende råvaror. Alternativ rätter skall serveras. I dagsläget är det endast Åkerboskolan som kan erbjuda detta.
Fråga 3:
Måltiden ska vara en ”guldstund” i de äldres vardag. Vikten av mat och
måltider samt undernäringsproblematiken har lyfts fram av vårdgivare,
regering, vårdtagare själva och deras närstående.
Kost och nutrition bör prioriteras i ännu högre utsträckning av beslutsfattare då det möjliggör för anställda att verka för att brukarna ska känna
mat och måltidsglädje samt ha bästa möjliga nutritionstillstånd.
Målet är att måltidernas syfte ska stärka de äldres hälsa samt bevara eller
öka deras sociala, fysiska och psykiska välbefinnande. Måltiden ska vara
en integrerad del av verksamheten i vård och omsorg och präglas av en
god kvalitet.
Kostpolicyn ska fungera som en riktlinje för personal och som stöd till
brukare och anhöriga samt fungera som en kravspecifikation för matproduktion. Individens behov ska lyftas fram samt vikten av kvalitetssäkring
inom alla verksamhetsområden. Kostråd skall finnas där personal och
brukare skall ha möjlighet att delta.
Målet är att
• Öka möjligheten att påverka utbudet av maträtter och måltidsmiljö
• Alla som behöver ska få stöd under måltiden
• Äldre blir tillfrågade om önskvärda maträtter
• Öka antalet brukare som deltar i kostråden
• Att det finns tillräckligt med personal under måltiderna
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Kostråd finns på alla äldreboende och hemtjänst. Alternativrätter finns till
alla som önskar annan mat. Alternativrätt i menyn finns ej.
Fråga 4:
I höst kommer vi att genomföra en enkät för åk 4 – 9. Vi kommer att utföra undersökningen själva och använda de resurser som vi har.
Fråga 5:
Införandet av kostpolicy gör att det som blir dyrare med två rätter är t ex
inköp av fler ugnar, ev ombyggnationer men även att fler tjänster bör inrättas till helgerna.
Eventuellt kan själva maten bli billigare om man väljer billigare säsongsanpassade råvaror och därmed få ned råvarupriset. Från början kommer
även dessa kostnader att öka då det kommer att vara svårt att hitta tilllagning i rätta mängder.

Fråga 6:

Införandet införs successivt allt eftersom vi får investeringspengar att
göra om köken. Det som inte handlar om tillagning av mat är något som
varje verksamhetschef beslutar om.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 124

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till Borgholm Energi ABs ordförande gällande redovisning av kalkyl för prissättning av levererad
mat m m.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-13 § 95 Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att
ställa följande interpellation till Borgholm Energi ABs ordförande Stig Bertilsson (C):
”BEABs kostverksamhet har uppmärksammats därför att den mat ni levererar till de behövande i hemmet och på äldreboenden har landets högsta
pris. Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
1. Kan du redovisa en fullständig kalkyl på hur ni kommit fram till prissättningen för de som får maten hemkörd till den privata bostaden och
för de som får maten på äldreboendet?
2. Vilka är det för faktorer som gör att BEABs mat toppar listorna bland
Sveriges dyraste mat?
3. Hur arbetar ni för att öka kvaliten och minska era kostnader?”
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Interpellationen besvaras av Stig Bertilsson (S) enligt följande:
Fråga 1:
BEAB gör ej kalkylen som ligger till grund för prissättningen, det gör socialnämnden som också debiterar avgiften. Däremot redovisar BEAB kostnaden per portion för respektive kök vilket är en del av kostnaden som
ligger till grund för prissättningen. Till detta kommer kostnad för transporten hem till de äldre. Transporten sker genom socialförvaltningens försorg. Kostnaden per portion (portionsekvivalenter) för t ex Ekbackaköket
Var 2010, 52, 76 kr. I denna kostnad ingår även packning och transport
mellan enheter.
Fråga 2:
Jag misstänker att du menar till den avgift socialförvaltningen tar ut av de
äldre för maten vilken är förhållandevis hög, 3 900 kr/månad. Fördelningen av kostnaden man tar ut för mat resp. hyra varierar mellan kommunerna. Jag kan konstatera att Borgholms kommun i princip erhåller
kostnadstäckning för mat till de äldre, dock så subventionerar kommunen
hemkörningen till de äldre. Omkring 20 % av de portioner vi producerar
packas och körs hem till våra äldre. Att BEAB skulle toppa listorna med
Sveriges dyraste mat är fel.
Om vi tittar på skolmaten där det finns en hel del statistik så ser det ut
enl följande:
Dyrast:
Vilhelmina
Härnösand
Storuman
Kramfors
Övertorneå

54,90
50,00
49,20
46,80
46,70

Rällaköket
Runstensköket
Viktoriaköket

44,05 kr
43,92 kr
27,16 kr

Billigast
Linköping
Mjölby
Strängnäs
Ängelholm
Sjöbo

19,30
20,00
20,30
20,60
21,00

kr/port
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

Slutsatsen av ovanstående är att våra kostnader hamnar någonstans i
”mittens rike” vilket jag bedömer som en rimlig nivå i en kommun som
Borgholm.

Fråga 3:
Vi arbetar med ständiga förbättringar. Detta sker genom utbildning/utveckling av vår personal, bättre inköpsavtal, månadsvis kostnadsuppföljning på enhetsnivå mm.
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Vi har att utifrån den kostnadsram som fullmäktigeförsamlingen ger oss
leverera den volym som motsvarar behovet till så hög kvalité som möjligt.
Jag hävdar att BEAB idag, med marginal möter kraven vad gäller kostnad
och kvalité utifrån de förutsättningar som gäller. Slutligen finns det självklart många delar som kan utvecklas och förbättras. Detta jobbar vi självklart med.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 125

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till socialnämndens ordförande
gällande specifikation av matleveranser från BEAB m m.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-13 § 96 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till socialnämndens ordförande Eva
Karlström (M):
”Den mat som levereras till de behövande i hemmet och på äldreboenden
är bland den dyraste i Landet. Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
1. Kan du redovisa en specifikation för vilkens slags mat som ska levereras från BEAB?
2. Hur arbetar Socialnämnden för att följa upp kvalitén på maten som levereras från BEAB?”
Interpellationen besvaras av Eva Karlström (M) enligt följande:
I interpellationen gör Wahlqvist gällande att matens kvalitet i förhållande
till priset ifrågasätts av de ätande. Några sådana klagomål har inte inkommit till socialnämnden och vi vore tacksamma om klagomål förmedlades till nämnden!
Under våren startades en parlamentarisk arbetsgrupp gällande kosten.
Gruppen bestod av politiker och tjänstemän från BEAB och socialförvaltningen. Gruppen tog fram en kostpolicy som antogs av kommunfullmäktige 2011-01-24, vilket Wahlqvist borde haft kunskap om då han sitter i
beslutande församling. I denna policy finns svaret på vilken typ av mat
som ska serveras väldigt tydligt!
Här återfinns även svaret på fråga två gällande uppföljning av kvalitén.
Enligt policyn ska kostrådsmöten gällande brukarna och maten genomföras ca två gånger per år. Socialförvaltningen har även med frågor gällande maten i de lokala enkätundersökningar som görs. Socialstyrelsens unJusterandes sign
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dersökningar (NKI-NöjdKundIndex) är också ett instrument som används,
där vår kommun ligger på ett resultat mitt emellan lägsta och högsta meritvärdet när det gäller maten.
När det gäller kostnaden i förhållande till kvalitén som påpekas i den inledande texten, så är det en fråga för BEAB och hur deras kostorganisation
är uppbyggd fysiskt och ekonomiskt.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 126

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till utbildningsnämndens ordförande gällande specifikation av matleveranser från BEAB m m.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-13 § 97 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande
Christina Ateva (C):
”Den mat som levereras till skolorna kommer från organisationen BEAB
som är välkänd för att producera den dyraste maten i landet. Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
1. Kan du redovisa en specifikation för vilkens slags mat som ska levereras till skolans elever från BEAB?
2. Hur arbetar Utbildningsnämnden för att följa upp kvalitén på maten
som levereras från BEAB?”
Interpellationen besvaras av Christina Ateva (C) enligt följande:
Fråga 1:
Vi har nyligen i KF fastställt en kostpolicy för kommunen. Policyn är väl
genomarbetad, avvägd och förankrad. Den ska givetvis revideras och vidareutvecklas kontinuerligt framöver. Nu är det policyn som gäller tills KF
eventuellt tar ett nytt beslut om ändringar. Utbildningsnämnden och jag
själv personligen står helt bakom kostpolicyn. Från utbildningsnämndens
sida har vi ingen anledning att lämna några närmare specifikationer för
vilken sorts mat som ska levereras till skolor och förskolor, utöver det
som redan står i kostpolicyn. Den uppgiften överlåter vi med förtroende
till BEAB, som har kompetensen gällande måltidsplanering och matlagning.
Fråga 2:
Utbildningsnämnden tog ett beslut i november 2009 (alltså innan kostpolicyn fanns) att varje ledamot i nämnden före nämndens februarisammanträde skulle besöka sin fadderskola/-förskola och äta lunch tillsammans
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med eleverna. Utbildningschef Lars Bylund fick i uppdrag att ta fram en
checklista som ledamöterna skulle fylla i vid besöken. Resultaten från besöken redovisades i mars 2010. Jag ska inte redovisa alla detaljer här,
men den intresserade kan få kopia på materialet om ni ger namn och epostadress till mig efter mötet. Jag nöjer mig med att redovisa den sammanfattande frågan som var: ”Om du skulle betygsätta maten och miljön
på en skala 1-5 (där 5 är högst), vilket betyg ger du?”
När det gäller Maten blev medelvärdet 3,4 och där fanns alla betyg från 1
till 5. Mer än hälften var 4-or och 5-or. När det gäller Miljön blev medelvärdet 3,9 med en spridning mellan 2 och 5. Även här var en klar majoritet 4-or och 5-or.
Med andra ord: klart godkänt men med en stor spridning.
Detta var alltså vad ledamöterna i utbildningsnämnden fångat upp vid ett
enstaka besök. Nu är det så att det avgörande är vad våra barn och ungdomar tycker om maten – de är ju matgäster varje dag. Det försöker vi
fånga upp genom att det i varje skola finns ett matråd där elever, lärare
och matpersonal är representerade. Så här i semestertider har jag inte
haft möjlighet att göra någon sammanställning av åsikter från de olika
matråden, men jag ska ta upp saken i Utbildningsnämnden och återkomma med en rapport längre fram om så önskas.
När det gäller utbildningsnämndens egna besök vid fadderskolorna/förskolorna så hann vi inte med några under vintern 2011, eftersom nämnden var nyvald och det fanns många andra brådskande ärenden att behandla. Vi har dock beslutat att dessa ”lunchbesök” ska fortsätta under
kommande läsår.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 127

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till kommunstyrelsens ordförande gällande tydligare redovisning av kostverksamheten m m.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-13 § 98 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C):
”För ungefär ett år sedan beslutade kommunstyrelsen att man skulle följa
revisorers önskan om en bättre och tydligare redovisning av kostverksamheten.
1. Anser du att detta beslut fullföljts?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 12 (22)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-09-12

118-133

2. Om ditt svar på denna fråga är ja, hur förklarar du då att kommunchefen
inte vill bidra till att man kan få redovisat specificerat vad slags produkter
som ingår i den mat som kommunen betalar för till kostverksamheten?
3. Om ditt svar på fråga 1 är nej, varför har detta ännu inte skett och när
och hur ska du se till att beslutet blir efterlevt?”
Interpellationen besvaras av Lisbeth Lennartsson (C) enligt följande:
Fråga 1:
I beslutet ger kommunstyrelsen uppdrag till ekonomiavdelningen att tillsammans med Borgholm Energi, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ta fram och dela upp kostnaderna för el, värme, vatten, hyra,
mat, städ, fastighetsunderhåll m m.
Detta arbete har påbörjats och redovisning har skett till kommunstyrelsen
vid två tillfällen under våren 2011 för att ge ledamöterna tillfälle att se
hur en redovisning kan göras och ge dem möjlighet att ge direktiv hur de
vill att kostnaderna ska redovisas. Arbetet fortgår.
Därmed kan frågan besvaras med ja.
Fråga 2:
Thomas har vid flera olika tillfällen begärt att få tillgång till inköpslistor för
olika perioder och omfattning. Varje förfrågan har lett till dokumenterad
mailkorrespondens mellan Thomas/kommunchefen/Borgholm Energi. Vid
varje tillfälle har kommunchefen förklarat att det är Borgholm Energi som
hanterar kostfrågorna och därmed är den som kan lämna ut dessa listor.
Enligt gällande avtal ska leverantören årligen 31 januari och 31 juli lämna
statistik över vilka produkter som försålts, antalet försålda kg/produkt,
antalet försålda förpackningar/produkt, försäljningsvolym i kronor/produkt, totalförsäljning per leveransadress och totalt i kommunen, total försäljning per leveransadress och totalt i kommunen gällande ekologiska
produkter. Statistiken över ekologiska produkter ska lämnas varje kvartal.
Dessa listor kan Borgholm Energi lämna ut men inte listor över den tidsintervall 1 mars 2009-1 mars 2010 som Thomas begärt, utan extra kostnad.
Med utgångspunkt av mailkorrespondensen mellan Thomas-kommunchefBorgholm Energi har kommunens och bolagets tjänstemän gjort sitt bästa
för att hjälpa till med att få ut de efterfrågade handlingarna så långt som
är möjligt. De har även erbjudit sig att tillsammans med Thomas ta fram
de uppgifter han vill ha och förklara hur kostverksamheten redovisas.
Fråga 3:
Svaret på fråga 2 var ja.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________
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Dnr 2011/48-109 KS

Motion (Christina Ateva C) - tillfällig fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på norra Öland.
Christina Ateva (C) föreslår i motion 2011-02-15 för Centerpartiets räkning
att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för landsbygdsutveckling på norra Öland i enlighet med skissade tankegångar i motionens ingress,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag till kommunfullmäktige på riktlinjer och budget för den tillfälliga beredningens arbete.
Motionen var på remiss 2011-02-17--03-14 och remissvar inkom från
Ölandspartiet: Bifall. Vi förutser att beredningen skall bestå av en representant från vart och ett av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Folkpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Koppla ihop med S-motionen ”Attraktiv kommun”
som upptar det som efterfrågas i C-motionen. Vad har hänt i det ärendet?
S-motionen gäller hela kommunen.
Moderaterna: Avslag.
Miljöpartiet inget remissvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 125 kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 131 efter proposition, föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkande
Christina Ateva (C), Ulf Lafveskans (V), Lisbeth Lennartsson (C), Per
Lublin (ÖP) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till motionen.
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till motionen och att landsbygdsutvecklingen ska omfatta de sju nordligaste socknarna.
Proposition
Vid proposition på Sune Axelssons yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

vid ett kommande sammanträde tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling av norra Öland omfattande Böda,
Högby, Källa, Persnäs, Föra, Alböke och Löt gamla socknar, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att lägga fram förslag till kommunfullmäktige på riktlinjer och budget för den tillfälliga beredningens
arbete.

____________________________

§ 129

Dnr 2011/58-109 KS

Motion (Sven-Ingvar Nilsson C) - ombyggnation av f d Ekbacka 1
och 2 till lägenheter.
Sven-Ingvar Nilsson (C) föreslår i motion inkommen 2011-02-25 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen i samarbete med Borgholm
Energi
att möjliggöra ombyggnation av f d avdelning 1 och 2 på Ekbacka till lägenheter genom att försälja fastigheten till privat företag med intresse av lägenhetsbyggnation alternativt till Borgholm Energi AB med
uppdrag att bygga om till lägenheter.
Motionen har 2011-02-25--03-21 varit på remiss hos partigrupperna, socialnämnden och Borgholm Energi och remissvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Avslag. Vi stöder motionens intention men vi avslår eftersom motionens formulering öppnar för andra än kommunala bolag att
bygga lägenheter. Vi anser att Borgholms kommun bör tillse att man har
blandad bebyggelse och inte enbart lyxboende för sommargäster eller kategoriboende, något som vi anser faller inom ramen för ett kommunalt
bostadsbolags verksamhet.
Kristdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Avslag. Avvakta tills vi har ett helhetsgrepp om
kommunal verksamhet.
Miljöpartiet: Avslag.
Ölandspartiet: Motionen är inte så tydlig som en motion måste vara.
Man kan inte i en motion föreslå alternativa beslut. Att det behövs fler bostadslägenheter för unga och äldre i Borgholm är däremot självklart.
Moderaterna: Avslag. Föreslår att Ekbacka säljs till en privat intressent
om inte kommunen behöver fastigheten för eget bruk.
Socialnämnden 2011-04-23 § 43: För närvarande inrymmer f d
Ekbacka 1 förvaltningslokaler för socialförvaltningen, här finns kontor för
hemsjukvård, enhetschefer inom omsorg om funktionshindrade, bemanningspool samt central planering för hemtjänst.
På övre våningsplan finns demensboendet Ekbacka 2, detta planeras att
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flytta till f.d. lokaler för Ekbacka 4 i markplan efter sommaren.
Innan hälsocentralen har flyttat och lokalerna renoverats kommer
Ekbacka 1 att behövas som fortsatt kontor för hemsjukvård, enhetschefer, pool och planerare enligt ovan.
Borgholm Energi AB: Detta ingår i den lokalförsörjningsplan (med anledning av Resedan) jag (Benny Wennberg) ansvarar för och lägenheter
är ett alternativ. Borgholm Energi har utrett och konstaterat att man kan
få ut ca 20 mindre lägenheter på Ekbacka 1 och 2. Förslag till slutlig användning har vi när vi har hela Ekbacka-paketet klart under slutet av detta år.
Folkpartiet: INGET YTTRANDE.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 546 efter
proposition kommunstyrelsen
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 131 efter proposition, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkande
Sven-Ingvar Nilsson (C), Stig Bertilsson (C) och Mikael Larsson (C) yrkar
bifall till motionen.
Ulf Lafveskans (V), Eddie Forsman (M), Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på
motionen.
Proposition
Vid proposition på de båda yrkandena finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla densamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 15 nej-röster (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 25 ja och 15 nej
att

avslå motionen.

Reservation
Lisbeth Lennartsson (C), Stig Bertilsson (C), Mikael Larsson (C), Sofie
Jakobsson (KD), Sven-Ingvar Nilsson (C), Christina Ateva (C), Bodil Rosengren(ÖP), Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C), Mikael Almqvist
(KD), Tore Johnsson (C), Erik Arvidsson (-), Elisabeth Svensson (C), Mats
Karlsson (C) och Börje Axelsson (C) reserverar sig till förmån för Nilssons
m fl bifallsyrkande då det finns behov av mindre lägenheter.
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Protokollsanteckning
”Har visserligen röstat nej till just denna motion, men jag anser att det är
mycket angeläget att det byggs billiga bostäder för ungdomar i Borgholm.
Per Lublin (ÖP)”
____________________________

§ 130

Dnr 2011/59-109 KS

Motion (Sven-Ingvar Nilsson C) - förbättringsåtgärder vid badstränderna i Borgholm.
Sven-Ingvar Nilsson (C) föreslår i motion 2011-02-23 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen i samarbete med Borgholm Energi
AB
att underlätta bad för funktionshindrade genom att montera en ledstång
på ”simskolebryggan”,
att öka attraktionskraften för Borgholms badplatser hos barn och ungdomar genom att bygga en plattform för simhopp i anslutning till den
befintliga plattformen mellan bryggorna.
Motionen har 2011-02-25--03-21 varit på remiss hos partigrupperna och
kultur- och fritidsnämnden och remissvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Avstår från yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden 2011-04-07 § 32: Bifall. Anser att förändringarna/förbättringarna bör genomföras till säsongen 2011.
Miljöpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Moderaterna: INGET YTTRANDE.
Folkpartiet: INGET YTTRANDE.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 157 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 132 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkande
Sven-Ingvar Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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bifalla motionen.

Kommunfullmäktige uppdrar därmed till kommunstyrelsen i samarbete
med Borgholm Energi AB
att

underlätta bad för funktionshindrade genom att montera en ledstång på ”simskolebryggan”, samt

att

öka attraktionskraften för Borgholms badplatser hos barn och ungdomar genom att bygga en plattform för simhopp i anslutning till
den befintliga plattformen mellan bryggorna.

____________________________

§ 131

Dnr 2011/84-109 KS

Motion (ÖP) - Högspänningsledning i Rälla.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-03-24 att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt vederbörande kommunal instans att förelägga Eon att inom
preciserad snar framtid lägga ledningen förbi Rälla i kabel under jord,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att hos Energimyndigheten begära omprövning av gällande koncession beträffande ledningen förbi Rälla.
Motionen har varit på remiss 2011-03-25--04-26 och remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Avslag, pågående ärende.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag, diskussion pågår redan med Eon.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-03 § 185 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 133 kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Vid dagens sammanträde återtar Ölandspartiet motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att motionen är återtagen och avslutas
från vidare handläggning.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 132

sid 18 (22)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-09-12

118-133

Dnr 2010/48-008 KS

Medborgarförslag (Ann Nilsson) - Införande av läkemedelskörkort
för nyanställda inom vården.
Ann Nilsson, Holländarevägen 6, 380 74 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2010-02-01
att Borgholms kommun inför ett läkemedelskörkort till alla som nyanställs, vikarier och framför allt sommarvikarier. Körkortet innebär att
man förstår, kan och känner sig trygg vid givande av medicin till äldre
inom socialt arbete i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-03-15 § 23 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-05-11 § 248
medborgarförslaget till socialnämnden för synpunkter senast 2010-05-31.
Socialnämnden uppdrog 2010-05-26 § 81 till verksamhetschef för
hälso och sjukvård Mats Edström att besvara remissen.
Sammanfattningsvis framgår av remissvaret att man uppfattat förslagsställaren så att alla som nyanställs, sommarvikarier eller vikarier bör få
läkemedelskörkort. Om detta skulle bli aktuellt anser Edström att man
inte kan frångå att all ordinarie personal inom förvaltningen ska få denna
utbildning. I Borgholms kommun skulle en sådan utbildning sluta på en
kostnad på ca 600 000 kr.
Edström hänvisar i sitt remissvar till de föreskrifter som finns angående
delegeringar. I en sköterskas ansvar ligger att då hon delegerar en uppgift som innefattas av hälso- och sjukvårdsuppgifter, skall den författning
som styr detta (SOFS 1997:14) följas.
Remissvaret utmynnar i att kommunen istället inriktar sig på att de som
arbetar med dessa frågor i Borgholms kommun noga följer de föreskrifter
som finns vad gäller delegeringar och strävar efter att bli bättre på att följa upp desamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-06-15 § 323 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialnämndens remisssvar.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-08-17 § 113, med 6 ja-röster mot 4
nej-röster, kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialnämndens remisssvar.
Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S) och Linda Sagemark (S) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige återremitterade 2010-09-06 § 98 medborgarförslaget för att inhämta fackförbundens synpunkter och klargörande av
kostnaderna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-09-21 § 463 dels
till kommunchef Lars Frick
att lyfta medborgarförslaget i centrala samverkansgruppen där de fackliga förbunden ingår,
samt dels till socialnämnden
att redovisa de kostnader som ett bifall av medborgarförslaget skulle innebära.
Socialnämnden beslutade 2010-10-27 § 136
att godkänna Mats Edströms tidigare svar i ärendet.
Kommunchef Lars Frick meddelade att frågan är lyft vid samverkansmöte.
SKTF lämnar positivt bifall.
Kommunal ställer sig positiva till medborgarförslaget.
Vårdförbundet anser att det ingår i sjuksköterskornas uppgifter att utbilda vikarierna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 115 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 102 kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Eva Karlström (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Proposition
Vid proposition på de båda yrkandena finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå medborgarförslaget röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 3).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 34 ja mot 3 nej
att

avslå medborgarförslaget.

Reservation mot beslutet
Per Lublin (ÖP)
____________________________
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Dnr 2010/285-008 KS

Medborgarförslag (Tommy Melin m fl) - områdesbestämmelser för
vår del av stenkusten.
Tommy Melin och Kim Teleman, Svenstorpsvägen 26, 380 74 Löttorp,
Karin Lindén, Kristinelunds kustväg 36, 380 74 Löttorp, Jerry Jergander,
Sallys äng Kristinelund, 380 74 Löttorp, och Jessica Jonsson, Alvedsjöbodar 3219, 380 74 Löttorp, föreslår kommunfullmäktige i medborgarförslag inkommet 2010-09-01
att man fattar beslut om ett pilotprojekt i Borgholms kommun med målsättning att skapa områdesbestämmelser (enl PBL) för det aktuella
området där inledningsvis projektet drivs av de boende i samråd med
berörda förvaltningar och andra intressenter.
Kommunfullmäktige överlämnade 2010-09-06 § 112 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-09-21 § 462
medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast
2010-10-20.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslog 2010-11-11
§ 86 kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-11-30 § 575
medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter senast 2011-01-20.
Remissvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-02-01 meddelade Lisbeth Lennartsson (C) att Centerpartiet bifaller medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-01 § 43 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Det noterades att medborgarförslaget inte kommer att belasta kommunen
ekonomiskt.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Ärendet togs ur kommunstyrelsens ärendeslista 2011-03-15 då vissa
klargöranden behövdes innan beslut i ärendet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts hantering av ärendet 201104-19 är även miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott och tjänstemän från nämnden närvarande.
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Miljö- och byggnadschef Göran Borgö informerade om att förvaltningen
varit tydliga med att inte lova förslagsställarna något förutom att vara
bollplank och ta del av deras synpunkter. Förvaltningen vill bara ta tillvara
de boendes engagemang och har inte utlovat några områdesbestämmelser eller liknande. Förslagsvis kan kommunfullmäktige tillstyrka medborgarförslaget och lämna till miljö- och byggnadsförvaltningen att följa arbetet och ansvara för uppföljning. Det kan ge kommunen en bättre dialog
med medborgarna men betyder inte att man godkänner alla deras förslag
och synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 151 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Det noterades att medborgarförslaget inte kommer att belasta kommunen
ekonomiskt.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut till förmån
för sitt avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 109 kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Eddie Forsman (M), Thomas Johnsson (M) och Mikael Almqvist (KD) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för egna avslagsyrkanden.

Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C), Per Lublin (ÖP) och Birger Palm (S) yrkar bifall
till medborgarförslaget.
Eddie Forsman (M) yrkar avslag på medborgarförslaget enligt följande.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till medborgarförslaget i dess helhet. Det välformulerade och mycket väl genomarbetade förslaget består
av två delar. En studiecirkel med främst berörda boende och fastighetsägare inom området som avser att öka kunskapen om varför området ser
ut som det gör. Därefter en process enligt Plan- och Bygglagens regler för
att anta områdesbestämmelser för ett avgränsat område.
Den första delen av förslaget kan bara ge positiva effekter. Ökad medvetenhet om områdets historiska framväxt, mer kontakter mellan fastighetsägarna i området kommer att väsenligt minska riskerna för att någon
vidtar åtgärder som äventyrar områdets särart.
Den andra delen av förslaget däremot medför troligtvis ökade krav på
bygglov både för nu lovfria åtgärder för en- och tvåbostadsfastigheter
som för byggnader för de areella näringarna. Detta medför ökad administration och därmed följande kostnader så väl för byggherren som för miljöoch byggnadsnämnden.
Handläggningen av ett förslag till områdesbestämmelser kommer även att
belasta miljö- och byggnadsnämndens förvaltnings personella och ekonomiska resurser. Dessa resurser måste, i alla fall för närvarande, prioriteras för arbete med fördjupningar av översiktsplanen och detaljplanearbeJusterandes sign
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ten för planer som kan skapa nya bostäder och sysselsättning främst för
kommunens innevånare. Av ovanstående skäl avstyrks medborgarförslaget.

Proposition
Vid proposition på de båda yrkandena finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla medborgarförslaget och lämna till miljö och byggnadsförvaltningen att följa arbetet och ansvara för uppföljning. Det kan ge
kommunen en bättre dialog med medborgarna men betyder inte
att man godkänner alla förslag och synpunkter.

Reservation mot beslutet
Eddie Forsman (M), Mikael Borgström (M), Eva Karlström (M), Marcel van
Luijn (M), Mikael Almqvist (KD), Mats Axelsson (FP), Torbjörn Nilsson (M),
Siw Nilsson (M) och Sofie Jakobsson (KD) till förmån för Forsmans avslagsyrkande.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1
NÄRVAROLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-09-12
LEDAMÖTER
1 Ilko Corkovic
2 Lisbeth Lennartsson
3 Eddie Forsman
4 Pia Holgersson
5 Stig Bertilsson
6 Anna Barkevall
7 Per Lublin
8 Bengt Jonsson
9 Mikael Larsson
11 Sofie Jakobsson
12 Eva-Lena Israelsson
13 Maria Lindmark
14 Sven-Ingvar Nilsson
15 Eva Karlström
17 Christina Ateva
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
72
C
X
28
M Mikael Borgström
X
10+1
X
ÖP
S
X
117
C
X
20
KD
X
80+1
S
X
MP §§ 118-130
X
55+1
C
X
M
X
C
X
131
ÖP
X
M Marcel van Luijn
X
S
X
10
X
20
FP
C Daniel Nilsson
X
10
X
60
V §§ 118-131
S
X
10
M INGEN ERSÄTTARE
---------- ---------X
50
C
KD
X
S Anders Johnsson
X
MP Malin Lindmark-Vrijman §§ 118-130
X
C
X
104+1
M
X
30
X
S
ÖP §§ 118-127 Stefan Olof Lundgren §§ 128-133
X
M Torbjörn Nilsson
X
78
X
10
S
X
50+1
C
X
54+1
M
X
S
X
26
C
X
S
X
C
X
M
X
40
40

BILAGA 2 KF 2011-09-12 § 129

VOTERINGSLISTA

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 §§ 118-130
X
Sven-Ingvar Nilsson
C
X
Eva Karlström
M
X
Christina Ateva
C
X
Bodil Rosengren
ÖP
X
Peter Bengtsson
M Marcel van Luijn
X
Veronica Fredlund
S
X
Mats Axelsson
FP
X
Lillebill Grähs
C Daniel Nilsson
X
Ulf Lafveskans
V §§ 118-131
X
Sune Axelsson
S
X
Annette Andreen
M INGEN ERSÄTTARE
----- ----- ----Peder Svensson
C
X
Mikael Almqvist
KD
X
Inger Sundbom
S Anders Johnsson
X
Bertil Lundgren
MP Malin Lindmark-Vrijman §§ 118-130
X
Tore Johnsson
C
X
Björn Engström
M
X
Mikael Palmqvist
S
X
Thomas Wahlqvist
ÖP §§ 118-127 Stefan Olof Lundgren §§ 128-133
X
Ann-Kristin Forsman
M Torbjörn Nilsson
X
Erik Arvidsson
X
Monica Enberg
S
X
Elisabeth Svensson
C
X
Siw Nilsson
M
X
Gunnar Aldestam
S
X
Mats Karlsson
C
X
Birger Palm
S
X
Börje Axelsson
C
X
Jan Erici
M
X
RESULTAT
25 15

BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-09-12
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

BILAGA 3 KF 2011-09-12 § 132

VOTERINGSLISTA

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 §§ 118-130
----- ----- ----Sven-Ingvar Nilsson
C
X
Eva Karlström
M
X
Christina Ateva
C
X
Bodil Rosengren
ÖP
X
Peter Bengtsson
M Marcel van Luijn
X
Veronica Fredlund
S
X
Mats Axelsson
FP
X
Lillebill Grähs
C Daniel Nilsson
X
Ulf Lafveskans
V §§ 118-131
----- ----- ----Sune Axelsson
S
X
Annette Andreen
M INGEN ERSÄTTARE
----- ----- ----Peder Svensson
C
X
Mikael Almqvist
KD
X
Inger Sundbom
S Anders Johnsson
X
Bertil Lundgren
MP Malin Lindmark-Vrijman §§ 118-130 ----- ----- ----Tore Johnsson
C
X
Björn Engström
M
X
Mikael Palmqvist
S
X
Thomas Wahlqvist
ÖP §§ 118-127 Stefan Olof Lundgren §§ 128-133
X
Ann-Kristin Forsman
M Torbjörn Nilsson
X
Erik Arvidsson
X
Monica Enberg
S
X
Elisabeth Svensson
C
X
Siw Nilsson
M
X
Gunnar Aldestam
S
X
Mats Karlsson
C
X
Birger Palm
S
X
Börje Axelsson
C
X
Jan Erici
M
X
RESULTAT
34
3

BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-09-12
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

