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§1
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________

§2
Godkännande av dagordning.
Ordföranden Eva Lena Israelsson (S) informerar om följande förändring
av dagordningen:
Utdelning av kulturpris sker vid nästkommande sammanträde.
Anmälan: Motion
Politiska uppdrag ny V-ledamot.
Eventuellt inställt sammanträde 2015-02-09.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen
med ovanstående förändringar.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar.
____________________________

§3

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018 – ny V-ledamot och ersättare.
Kommunfullmäktige godkände 2014-12-15 § 259 avsägelse från Vledamoten Arne Tärnblom.
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2015-01-07 följande nya ledamot och ersättare för tiden 2015-01-07--2018-10-14:
Ny ledamot
Lars-Erik Larsson

Ny ersättare
Kerstin Bjellert

Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
____________________________
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§4
Allmänhetens frågestund.
Ingvar Herbertsson och Göran Karlsson, representanter från Borgholms
Båtklubb, föreslår åtgärder i Borgholms hamn och efterfrågar muddring av
densamma.
Ilko Corkovic (S), Stig Bertilsson (C), Eddie Forsman (M) och Per Lublin
(nÖP) redogör för kommunens handläggning av tidigare ärende och besvarar frågorna.
Ordföranden uppmanar representanterna från båtklubben att lämna in en
förnyad skrivelse i ärendet för att få förslaget behandlat politiskt.
____________________________

§5

Dnr 2015/13-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) – klimatkompensering.
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2015-01-15
att Borgholms kommun snarast börjar miljökompensera för sina flygresor
att Borgholms kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system
för hur övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.
att Borgholms kommun utformar regler för hur klimatkontots eller -fondens medel ska användas.
att uppdra åt ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
____________________________

§6

Dnr 2014/269-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Eulalia Brandt) – förbättra maten
till elever och gamla.
Eulalia Brandt, Trädgårdsgatan 11 B, 387 31 Borgholm, och elev på
Slottsskolan, föreslår i medborgarförslag 2014-11-21 att maten till elever
och gamla ska förbättras.
Förslagsställaren är inbjuden till och närvarande vid dagens sammanträde
men har valt att inte redogöra för sitt förslag muntligt.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________
§7

Dnr 2014/267-008 KS

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) – tillsätt en
tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun.
Kristina Jeppsson, Sättra 30, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2014-11-21 att kommunen tillsätter en kulturutvecklare med kunskap om kulturlandskapet Öland och dess specifika behov.
Förslagställaren är inbjuden till sammanträdet och redogör för sitt förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________
§8

Dnr 2014/279-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helle Kvamme) – flytande ateljéer i
Borgholms hamn.
Helle Kvamme, Sättra 20, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
2014-12-16 att anlägga flytande ateljéer i Borgholms hamn.
Förslagställaren är inbjuden till sammanträdet och redogör för sitt förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________
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§9

Dnr 2014/284-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Ingela Larsson) – inrätta ”Ta-handom-avdelning” vid återvinningscentraler.
Ingela Larsson, Hagskogsvägen 154, 387 75 Byxelkrok, föreslår i medborgarförslag 2014-12-19 att det på återvinningscentralerna i kommunen
bör finnas en avdelning där man i samband med att man sorterar sina utgångna, trasiga saker, kan lämna in det som är helt eller användbart för
andra att ta vara på för en billig peng.
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet, men har valt att inte närvara.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________

§ 10

Dnr 2014/278-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren C) – giftfri kommun.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion 2014-12-15
att Borgholms kommun antar att miljömål om att kommunen ska vara
giftfri.
att kommunen gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som
giftiga ämnen kan finnas.
att kommunen, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara
giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter.
att kommunen ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger.
att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns
runt om oss.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
____________________________
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§ 11

Dnr 2014/277-253 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning Borgholm 13:2 (Triangeln).
Styrelsen för Borgholm Energi beslutade 2014-11-19 § 143
att godkänna och vidarebefordra förslag till köpekontrakt med Handels
Triangel AB (dotterbolag till Defakon AB) avseende försäljning av
Borgholm 13:2 (Triangeln) till kommunfullmäktige för godkännande.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-09 redogjorde Stig Bertilsson (C) i egenskap av ordförande i Borgholm Energi AB för ärendet.
Av genomförandeavtal undertecknat 2012-09-16 framgår att exploatören
Defakon AB kommer genom särskilt överenskommelse att förvärva hela
fastigheten13:2 av Borgholm Energi.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-12-09 § 199 med rösterna 8-1-2
kommunfullmäktige
att godkänna köpekontrakt där Borgholm Energi säljer Borgholm 13:2 till
Handels Triangeln AB (dotterbolag till Defakon AB) för 1,5 mkr.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Sofie Loirendal (FÖL), Stig Bertilsson (C), Marcel van
Luijn (M) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget och att kommunfullmäktige uttalar sitt bestämda veto mot att Borgholm Energi får genomföra denna affär.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag till motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster, 1 nej-röst och 3 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 2).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

Justerandes sign

godkänna köpekontrakt där Borgholm Energi säljer Borgholm 13:2
till Handels Triangeln AB (dotterbolag till Defakon AB) för 1,5 mkr.
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Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
____________________________
§ 12

Dnr 2014/111-109 KS

Motion (Maria Lindmark MP) - ett riktigt kulturhus i Borgholm.
Maria Lindmark (MP) föreslår i motion 2014-05-02 att det nuvarande utredningsuppdraget gällande kulturhus i Kronomagasinet utökas så att
även Ekbacka 1 och 2 utreds som möjligt kulturhus, samt även andra
lämpliga platser. Vidare föreslår (MP) att utredningen också innefattar
bibliotekets och kultur- och fritidsförvaltningens framtida lokalisering och
utrymmesbehov.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-05-26 § 100 till kommunstyrelsen för beredning.
Vid sammanträde 2014-08-21 diskuterar kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskott motionen.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2014-08-21
§ 24 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med
motivering att utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan är i full
gång.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-11-11 § 182 kommunfullmäktige
att avslå motionen då utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan
är i full gång.
Yrkanden
Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och
avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen då utredningen om kulturhus i Kronomagasinet redan är i full gång.

____________________________
Justerandes sign
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§ 13

Dnr 2014/220-116 KS

Ändring av beslut; Val – nämndemän 2015-01-01—2015-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 247 att utse sex nämndemän för tiden 2015-01-01-12-31.
Enligt skrivelse från Kalmar Tingsrätt skulle endast fem nämndemän utses, varför beslutet måste ändras.
Marcel van Luijn (M) redogör att Moderaterna är positiva till att de representeras av en nämndeman, istället för två enligt tidigare beslut.
På ordförandens fråga godkänner kommunfullmäktige van Luijns förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut § 247/14
att

utse följande personer till nämndemän för perioden 2015-01-01—
2015-12-31:
Nämndemän:
Jennie Engstrand (S)
Nina Andersson Junkka (S)
Zissios Reizopoulos (FÖL)
Christer Jonsson (M)
Evelyn Svensson (C)

Nytt val av nämndemän ska ske under hösten 2015.
____________________________

§ 14

Dnr 2014/41-101 KS

Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande kollektivtrafik på norra Öland.
Kommunfullmäktige gav 2014-12-15 § 257 Eva Wahlgren (C) rätt
att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S):
”Kollektivtrafiken nedrustas och lämnar nordligaste Öland utan reguljär
trafik.
Det har kommit till min kännedom att KLT:s bussar inte längre kommer
att trafikera Byxelkrok med flera orter på nordligaste Öland. Fom 1/1
2015 kommer trafiken att sluta vid Böda och även där med mycket begränsad turtäthet.
Det är dock tänkt att närtrafiken ska var till hjälp här. Men med undermålig information om var, när och hur närtrafiken ska fungera så är det näst
intill omöjligt, främst för äldre (som i många fall inte ens innehar en dator
Justerandes sign
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eller uppkoppling mot internet) att kunna nyttja detta.
Den senaste veckan informerade KLT om att väntrummet i Borgholm
kommer att stängas. Resande till och från norra Öland, i den mån resan
nu kan genomföras, kommer alltså att stå utan varm lokal att kunna gå in
i vid väntan på buss eller vid byten mellan två turer.
Jag anser att det är orimligt att avhända landsorten möjlighet till kollektivtrafik på det sättet som nu sker.
Fråga till kommunalrådet
På vilket sätt kommer kommunledningen att agera för att säkerställa kollektivtrafik på nordligaste Öland?
Kommer kommunen att medverka till att en vänthall åter kan öppnas vid
busstationen i Borgholm?”

Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”Det är en oroväckande utveckling när det gäller kollektivtrafiken på nordligaste Öland, precis som du beskriver i din interpellation. Närtrafikens
uppgift är att komplettera den ordinarie linjebusstrafiken. Under de senaste åren har vi från kommunledningen påpekat till KLT om den bristfälliga informationen till medborgare om hur närtrafiken fungerar utan att vi
nått framgång. Det är uppenbart att de befintliga informationskanalerna
om närtrafiken som KLT har använt sig av inte fungerat tillfredsställande.
KLT har valt att stänga vänthallen i Borgholm p g a omfattande skadegörelse. Det är anmärkningsvärt att KLT har valt att stänga vänthallen utan
att kommunicera med oss i kommunen. Det är ofta de svagaste grupperna i samhället som drabbas hårdast av sådana beslut. Om det fungerar
att ha en vänthall i nästan alla kommuner i länet så bör det fungera även i
vår kommun. Det är också av allmänintresse att kommunen har ett välkomnande port till kommunen vilket busstationen inte är idag.
Kommunledningen kommer att bjuda in KLT till ett möte, både på tjänstemanna- och politikernivå, för att diskutera bristerna och försämringarna
i kollektivtrafiken i delar av vår kommun. Hoppas att vi snarast kan hitta
en gemensam lösning med KLT när det gäller vänthallen där ett av alternativen är att KLT bekostar hyran och kommunen tar över städning och
uppsikt av vänthallen. Vi kommer även att väcka de aktuella frågorna i
Trafikstyrelsen för Kalmar län via vår representant i denna.”
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen därmed besvarad.
____________________________
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§ 15

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Anne Bünsow (SD)
Anne Bünsow (SD) avsäger sig i skrivelse 2014-12-27 sitt politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och beslutar
att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning avseende ny SD-ledamot i kommunfullmäktige.

____________________________

§ 16

Dnr 2015/2-083 KS

Tillsättande av Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland.
Till dagens sammanträde har partierna uppmanats att inkomma med förslag på representanter till rubricerade fullmäktigeberedning.
Kommunfullmäktige biföll 2011-09-12 § 128 en motion från Christina
Ateva (C) som innebär
att kommunfullmäktige vid ett kommande sammanträde tillsätter en tillfällig beredning för landsbygdsutveckling på norra Öland omfattande
Böda, Högby Källa, Persnäs, Föra, Alböke och Löt gamla socknar,
samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag till kommunfullmäktige på riktlinjer och budget för den tillfälliga beredningens arbete.
Kommunfullmäktige godkände 2012-02-13 § 30 riktlinjer för tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Kommunfullmäktige godkände 2012-02-13 § 31 riktlinjer och budget
för den Tillfälliga fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på
norra Öland.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att tillsättningen av denna fullmäktigeberedning
ska frångå antagna riktlinjer vad avser partiernas representation i beredningen, så att alla nio partierna i fullmäktige får utse var sin ledamot och
ersättare i beredningen.
Stig Bertilsson (C) yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde, då
antagna riktlinjer i och med Corkovics förslag inte följs.

Justerandes sign
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Maria Lindmark (MP) stöder Corkovics yrkande.
Eddie Forsman (M) yrkar att antagna arvodesregler avseende ej tjänstgörande ersättare även ska omfatta denna tillfälliga fullmäktigeberedning,
vilket innebär ett avsteg från antagna riktlinjer.
Stig Bertilsson (C) yrkar att denna fullmäktigeberedning ska frångå antagna riktlinjer även vad avser val av ordförande, innebärande att endast
ordförande och en vice ordförande ska väljas.
Ordföranden ställer avgivna yrkanden under proposition enligt följande:
Proposition – antal ledamöter/ersättare
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder förslaget.
Proposition – ärendet ska utgå
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Proposition – avsteg från riktlinjer avseende arvodering
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder förslaget.
Proposition – avsteg ordförandeval
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder förslaget.

Förslag ledamot/ersättare, ordföranden
Följande ledamöter och ersättare föreslås:
Socialdemokraterna
Framtid Öland
Moderaterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Ledamot
Ilko Corkovic
Tomas Lind
Carl Malgerud
Mats Karlsson
Arne Sjögren
Bertil Lundgren
Lars-Erik Larsson

Nya Ölandspartiet
Sverigedemokraterna

Per Lublin
Kjell-Ivar Karlsson

Ilko Corkovic (S) föreslås till ordförande
Carl Malgerud (M) föreslås till vice ordförande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ersättare
Sofie Fohlin-Gustafsson
Mattias Carlsson
Jan Erici
Eva Wahlgren
Sofie Jakobsson
Maria Lindmark
vakans i avvaktan på ny
sammanräkning
Roland Wickholm
Lasse Leijon
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Propositionsställande
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige utser
förslagna personer till ordinarie ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande.
Ordföranden redogör för presidiets förslag att slutrapportering ska ske 1
oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar således
att

frångå antagna riktlinjer avseende antal ledamöter/ersätttare, antal ordföranden samt arvodering av ej tjänstgörande ersättare för
denna fullmäktigeberedning.

att

tillsätta Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på
norra Öland enligt följande:
Ledamot
Ilko Corkovic (S)
Tomas Lind (FÖL)
Carl Malgerud (M)
Mats Karlsson (C)
Arne Sjögren (KD)
Bertil Lundgren (MP)
Lars-Erik Larsson (V)
Per Lublin (nÖP)
Kjell-Ivar Karlsson (SD)

Ersättare
Sofie Fohlin-Gustafsson (S)
Mattias Carlsson (FÖL)
Jan Erici (M)
Eva Wahlgren (C)
Sofie Jakobsson (KD)
Maria Lindmark (MP)
vakans i avvaktan på ny sammanräkning

Roland Wickholm (nÖP)
Lasse Leijon (SD)

att

utse Ilko Corkovic (S) till ordförande.

att

utse Carl Malgerud (M) till vice ordförande.

att

slutrapportering ska ske senast 1 oktober 2015.

____________________________

§ 17

Dnr 2014/257-006 KS

Inställt sammanträde 2015-02-09.
Kommunfullmäktige beslutar, på förslag av presidiet,
att

ställa in sammanträdet 2015-02-09 på grund av för få ärenden.

____________________________

Justerandes sign
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NÄRVAROLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2015-01-19
LEDAMÖTER

BILAGA 1
KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIOD 2014-10-15-2018-10-14
Resa km
PARTI ERSÄTTARE
Närv
+ MEDRES

1

Ilko Corkovic

S

X

4

Sofie Gustafsson Fohlin

S

X

6

Sune Axelsson

S

X

10

11 Monica Enberg

S

X

35+1

13 Joel Schäfer

S

21 Jan Olof Forslund

S

X

23 Linda Bjelkendal

S

X

27 Mikael Palmqvist

S

X

31 Cecilia Ahlström

S

X

34 Martin Johansson

S

X

MP

X

36

V

X

130

FÖL

X

17 Anette Hemlin

FÖL

X

86+1

26 Mattias Carlsson

FÖL

X

75

33 Jonas Nilsson

FÖL

X

16 Maria Lindmark
28 Lars-Erik Larsson
5

Sofie Loirendal

Kennert Georgsson

X
52
100

2

Lennart Olsson

C

X

7

Stig Bertilsson

C

X

28

12 Peder Svensson

C

X

50

18 Eva Wahlgren

C

X

90+1

24 Emma Jensen

C

X

52

30 Ulrika Lindh

C

X

55

35 Mats Karlsson

C

X

KD

X

28
10

29 Jonny Erlandsson
3

Marcel van Luijn

M

X

8

Carl Malgerud

M

X

14 Eddie Forsman

M

X

20 Björn Andreen

M

X

25 Jasmine Petersson

M

X

9

Anne Bünsow

SD

Kjell-Ivar Karlsson

X

18
30

22 Lasse Leijon

SD

X

19 Per Lublin

nÖP

X

M

X

FÖL

X

S

X

32 Jan Erici
10 Tomas Lind
15 Eva-Lena Israelsson
ANTAL NÄRVARANDE

20

35

40

BILAGA 2 KF 2015-01-19 § 11
OMRÖSTNINGSLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2015-01-19
LEDAMÖTER

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIOD 2014-10-15-2018-10-14
OMRÖSTNING
PARTI ERSÄTTARE

JA

1

Ilko Corkovic

S

X

4

Sofie Gustafsson Fohlin

S

X

6

Sune Axelsson

S

X

11 Monica Enberg

S

X

13 Joel Schäfer

S

21 Jan Olof Forslund

S

X

23 Linda Bjelkendal

S

X

27 Mikael Palmqvist

S

X

31 Cecilia Ahlström

S

X

34 Martin Johansson

S

X

MP

X

V

X

FÖL

X

17 Anette Hemlin

FÖL

X

26 Mattias Carlsson

FÖL

33 Jonas Nilsson

FÖL

X

16 Maria Lindmark
28 Lars-Erik Larsson
5

Sofie Loirendal

Kennert Georgsson

X

X

2

Lennart Olsson

C

X

7

Stig Bertilsson

C

X

12 Peder Svensson

C

X

18 Eva Wahlgren

C

X

24 Emma Jensen

C

X

30 Ulrika Lindh

C

X

35 Mats Karlsson

C

X

KD

X

29 Jonny Erlandsson
3

Marcel van Luijn

M

X

8

Carl Malgerud

M

X

14 Eddie Forsman

M

X

20 Björn Andreen

M

X

25 Jasmine Petersson

M

X

9

Anne Bünsow

SD

22 Lasse Leijon

SD

19 Per Lublin

nÖP

32 Jan Erici
10 Tomas Lind
15 Eva-Lena Israelsson
RESULTAT

M

NEJ AVSTÅR

Kjell-Ivar Karlsson

X
X
X
X

FÖL
S

X
X
31

1

3

BILAGA 2 KF 2015-01-19 § 11

AVSTÅR

BILAGA 3 KF 2015-01-15 § 11

