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Innehållsförteckning
§ 18 Godkännande av kungörelse.
§ 19 Godkännande av dagordning.
§ 20 Politiska uppdrag 2014-2018 – ny SD-ledamot och ersättare.
§ 21 Avsägelse politiskt uppdrag; Liselott Claeson (FÖL) ersättare
socialnämnden.
§ 22 Avsägelse politiskt uppdrag; Kerstin Bjellert (V) ersättare
kommunfullmäktige.
§ 23 Avsägelse politiskt uppdrag; Martin Barkevall (FÖL) revisor.
§ 24 Avsägelse politiskt uppdrag; Anders Lejon (M) ersättare kommunfullmäktige
och ersättare socialnämnden.
§ 25 Avsägelse politiskt uppdrag; Christian Holesäter (V) ersättare
socialnämnden.
§ 26 Avsägelse politiskt uppdrag; Jonny Johansson (FÖL), ersättare
samhällsbyggnadsnämnden.
§ 27 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) – tillsyn av rengöring/sotningsverksamhet.
§ 28 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Engström) – öppna väntsalen vid
Resecentrum i Borgholm .
§ 29 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Engström) – förlängd säsong på norra
Öland.
§ 30 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Esa Ateva)- budgetmodell för Borgholms
kommun.
§ 31 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Johanna Päivärinta) – bygg kretsloppshus för
utställningar m m på Kalleguta återvinningsstation.
§ 32 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Valborg Elglund) – ta tillvara på
arbetskraftresursen på flyktingförläggningar.
§ 33 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helle Kvamme) – inrätta arbetsstipendium till
verksam konstnär/musiker/hantverkare.
§ 34 Upphävande av beslut KF § 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra
Runsten 9:1 (Runstens skola m fl).
§ 35 Antagande av Detaljplan Puttern, del av Halltorp 1:10.
§ 36 Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och
Borgholm Energi Elnät AB.
§ 37 Motion (Per Lublin ÖP) – Heltid en rättighet – deltid en möjlighet, genomföra
ekonomisk konsekvensbedömning.
§ 38 Motion (Per Lublin ÖP) – Digital direktdemokrati.
§ 39 Motion (Per Lublin ÖP) – effektivisera motioners handläggning.
§ 40 Motion (Per Lublin ÖP) – korrekt behandling av motioner.
§ 41 Redovisning – beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner.
____________________________
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I samband med sammanträdets början introduceras det nya digitala voteringssystemet.
____________________________

§ 18
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________

§ 19
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande förändring av
dagordningen:
Avsägelse politiskt uppdrag, Jonny Johansson (FÖL)
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen
med ovanstående förändring.
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande; tas upp och besvaras
vid nästkommande sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändring.
____________________________

§ 20

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018 – ny SD-ledamot och ersättare.
Kommunfullmäktige godkände 2015-01-19 § 15 avsägelse från SDledamoten Anne Bünsow.
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2015-01-28 följande nya ledamot och ersättare för tiden 2015-01-28--2018-10-14:
Ny ledamot
Kjell-Ivar Karlsson

Justerandes sign

Ny ersättare
Johan Pettersson
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Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
____________________________

§ 21

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Liselott Claeson (FÖL) ersättare
socialnämnden.
Liselotte Claeson (FÖL) avsäger sig i e-post 2015-01-26 sitt politiska uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Framtid Öland föreslår Zissios Reizopoulos till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Zissios Reizopoulos (FÖL) till ny ersättare i socialnämnden för
tiden 2015-03-17—2018-12-31.

____________________________

§ 22

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Kerstin Bjellert (V) ersättare kommunfullmäktige.
Kerstin Bjellert (V) avsäger sig genom ansökan 2015-01-11 till Länsstyrelsen i Kalmar län sitt politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning avseende V-ersättare i kommunfullmäktige.

____________________________
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§ 23

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Martin Barkevall (FÖL) revisor.
Martin Barkevall (FÖL) avsäger sig i skrivelse 2015-02-11 sitt politiska
uppdrag som revisor.
Framtid Öland föreslår Jan Hellroth till ny revisor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Jan Hellroth (FÖL) till ny revisor för tiden 2015-03-17—201812-31.

____________________________

§ 24

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Anders Lejon (M) ersättare kommunfullmäktige och ersättare socialnämnden.
Anders Lejon (M) avsäger sig i skrivelse 2015-03-01 sina politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning avseende M-ersättare i kommunfullmäktige.

att

uppmana Moderaterna att lämna förslag på ny ersättare i socialnämnden till nästa sammanträde.

____________________________

§ 25

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Christian Holesäter (V) ersättare
socialnämnden.
Christian Holesäter (V) avsäger sig i skrivelse 2015-03-03 sitt politiska
uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Justerandes sign
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Vänsterpartiet föreslår Birgitta Krus som ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Birgitta Krus (V) till ny ersättare i socialnämnden.

____________________________

§ 26

Dnr 2014/220-116 kS

Avsägelse politiskt uppdrag; Jonny Johansson (FÖL), ersättare
samhällsbyggnadsnämnden.
Jonny Johansson (FÖL) avsäger sig i skrivelse 2015-03-03 sitt politiska
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

uppmana Framtid Öland att lämna förslag på ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till nästa sammanträde

____________________________

§ 27

Dnr 2015/8-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) – tillsyn av rengöring-/sotningsverksamhet.
Andreas Åsenholm, Nedra Sandby, Horvgata 11, 387 95 Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag 2014-01-12 att Borgholms kommun i Ölands
Kommunalförbund verkar för
- åtskillnad på rengöring/sotning och brandskyddskontroll.
- brandskyddskontrollen överförs till kommunen/Ölands kommunalförbund.
- att i ev avtal stipulera att all dokumentation (den s k ”kontrollboken”)
ägs av kommunen/Ölands Kommunalförbundet.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att
inte delta.
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Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till nämndens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________
§ 28

Dnr 2015/16-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Engström) – öppna väntsalen
vid Resecentrum i Borgholm .
Lars Engström, Horns Kustväg 133, 387 72 Löttorp, föreslår i medborgarförslag inkommet 2015-01-16
att kommunen öppnar väntsalen vid Resecentrum omedelbart.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att
inte delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________
§ 29

Dnr 2015/17-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Engström) – förlängd säsong
på norra Öland.
Lars Engström, Horns Kustväg 133, 387 72 Löttorp, föreslår i medborgarförslag inkommet 2015-01-16 att säsongen förlängs på norra Öland.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att
inte delta.
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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§ 30

Dnr 2015/19-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Esa Ateva)- budgetmodell för Borgholms kommun.
Esa Ateva, Sjöstorpsgatan 46, 387 75 Byxelkrok, föreslår i medborgarförslag 2015-01-19
att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att i samråd
med berörda förvaltningar göra en översyn och revidering av kommunens budgetmodell så att den på ett bättre sätt uppfyller syftet att
våra verksamheter ska bedrivas på samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde 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.
____________________________

§ 31

Dnr 2015/27-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Johanna Päivärinta) – bygg kretsloppshus för utställningar m m på Kalleguta återvinningsstation.
Johanna Päivärinta, Sättra 37, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2015-01-22
att det byggs ett kretsloppshus på Kalleguta återvinningsstation som ska
användas till konstnärlig aktivitet samt utställningar.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde 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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§ 32

Dnr 2015/52-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Valborg Elglund) – ta tillvara på arbetskraftresursen på flyktingförläggningar.
Valborg Elglund, Skogsbygatan 66, 387 73 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2015-02-20
att låta flyktingar under professionell ledning hugga ner vassen i Hornsjön.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att
inte delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
____________________________

§ 33

Dnr 2015/58-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helle Kvamme) – inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare.
Helle Kvamme, Sättra 20, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
2015-02-27
att ett arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare till
ett nyskapande projekt för att främja och utveckla nya estetiska uttryck och samarbeten ska inrättas.
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.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sid 10 (21)

Paragrafer

2015-03-16

18-41

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 34

Dnr 2012/147-253 KS

Upphävande av beslut KF § 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl).
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-28 lyfte ordförande Ilko
Corkovic (S) frågan om att hos kommunfullmäktige begära upphävande
av beslutet att sälja Södra Runsten 9:1 – Runstens skola.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-10-28 § 170, efter omröstning,
kommunfullmäktige
att upphäva sitt beslut 2013-06-17 § 97 Fastighetsförsäljning, Borgholm
Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl)
Kommunfullmäktige återremitterade 2014-11-24 § 225 ärendet efter yrkande om utredning då det ansågs brist på underlag. Underlaget ska
innehålla kalkyl vad det kostar att inte sälja Runstens skola.
I tjänsteskrivelse 2015-02-13 presenterar ekonomiavdelningen en
kalkyl i enlighet med återremissen.
Kalkylen baseras på verksamhetsåren 2013 och 2014 ekonomiavdelningen har valt att göra avgränsningen i kalkylen motsvarande kostnader för
media (uppvärmning och el) och fastighetsunderhåll, samt årlig avskrivning. Fastigheten har ett bokfört värde på 356 tkr och den årliga avskrivningen uppgår till ca 14 tkr. Kostnader för ev fastighetmäklare tillkommer.
Under verksamhetsåret 2013 bedrevs skolverksamhet under vårterminen
vilket förklarar att kostnader för såväl media som underhåll var högre än
2014 då skolan varit stängd. Kostnaden för 2014 visar en ungefärlig bild
för fastighetens så kallade stilleståndskostnad.
Media
Fastighetsunderhåll
Avskrivningar
Summa

2013 (tkr)
280
50
14
344

2014 (tkr)
132
19
14
165

Enligt ekonomiavdelningens bedömning uppgår den årliga kostnaden för
att inte sälja Runstens skola till 150-200 tkr förutsatt att inte större fastighetsreparationer tillkommer.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-24 redogjorde ordförande
Ilko Corkovic (S) från möte med föräldragruppen i Runsten och hur de
uppskattat kostnaden för förskolelokal i gamla skolbyggnaden.
Kommunstyrelsen förslog 2015-02-24 § 15, med 7 ja mot 4 nej,
kommunfullmäktige
att upphäva sitt beslut 2013-06-17 § 97 Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl)
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Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Per Lublin (nÖP), Monica Enberg (S) och Maria Lindmark (MP)yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel van Luijn (M), Stig Bertilsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller kommunstyrelsen förslag röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 12 nej-röster (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja mot 12 nej
att

upphäva sitt beslut 2013-06-17 § 97 Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl).

Reservation mot beslutet
Lennart Olsson (C), Marcel van Luijn (M), Stig Bertilsson (C), Carl
Malgerud (M), Peder Svensson (C), Karl-Gustav Stegermark (M), Eva
Wahlgren (C), Jasmine Petersson (M), Arne Sjögren (KD), Ulrika Lindh
(C), Jan Erici (M) och Mats Karlsson (C).
Protokollsanteckning
”Nya Moderaterna i Borgholms kommun tycker att beslutet att riva upp
det försäljningsbeslut som fattades av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 37-1, är baserat på bristande beslutsunderlag, Utredning saknas av
olika alternativ och i dagsläget har vi bara ett konkret förslag med kostnadskalkyl (nybyggnation).
Vi anser att tjänsteskrivelsen inte svarar på frågorna vi uttryckte när
ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2014-11-24. Vi krävde ett beslutsunderlag ang kommunens investeringar i Runstens skola för att
skapa lämpliga lokaler till förskoleverksamhet. Vi vill fortfarande veta konsekvenserna av att inte sälja fastigheten samt driftskostnaderna efter renovering/ombyggnation för annan användning.
Behovet av bra förskolelokaler ska var prioriterade, en för att kunna ta ett
helhetsbeslut måste kommunfullmäktige även ha vetskap om övriga investeringsbehov och – kostnader.
Moderatgruppen i Borgholms kommun”
____________________________
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§ 35

Dnr 2014/163-214 KS

Antagande av Detaljplan Puttern, del av Halltorp 1:10.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2015-01-28 § 12 kommunfullmäktige
att anta detaljplanen med tillhörande handlingar.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut nuvarande verksamhet med en ny hotelldel, lokaler för kontor och handel, säkerställa nuvarande markanvändning samt mark för parkering. Vidare finns ett kvarter med
bostadsändamål samt ytor för idrott, aktiviteter och evenemang.
Målet med detaljplanen är att fastställa den gamla gården och dess nuvarande
verksamhet samt ge den möjlighet att utvecklas. Ett område med bostäder
med centralt läge inom Ekerumsområdet och nära till service och kommunikationer, såväl som närhet till natur- och golfområden, ger förutsättningar för
en attraktiv boendemiljö.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-24 § 20 kommunfullmäktige
att anta Detaljplan Puttern, del av Halltorp 1:10, med tillhörande handlingar.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Arne Sjögren (KD) och Stig Bertilsson
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Detaljplan Puttern, del av Halltorp 1:10, med tillhörande handlingar.

____________________________

§ 36

Dnr 2014/178-024 KS

Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi
AB och Borgholm Energi Elnät AB.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-02-10 lyftes
frågan om förslag till arvode till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i
bolagen.
Vid kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 171 att godkänna arvoden
och ersättningsbestämmelser fanns inga uppgifter om arvoden för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB, varför förslag bör tas fram
för beslut i kommunfullmäktige.
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Eftersom nya styrelsen startar sin tjänstgöring i samband med bolagsstämman 2015 bör förslag till arvoden beslutas av kommunfullmäktige
senast 2015-03-16.
Utifrån antagna arvodes- och ersättningsbestämmelserna föreslås
- att ordförandens arvode bör uppgå till 15 % av kommunalrådslönen för
Borgholm Energi AB och 10 % av kommunalrådslönen för Borgholm
Energi Elnät AB, totalt 25 % av kommunalrådslönen.
- att 1:e och 2:e vice ordförandes arvode bör uppgå till 1 % av kommunalrådslönen för respektive bolag, totalt 2 % av kommunalrådslönen.
- att bolaget i övrigt följer antagna ersättningsbestämmelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-02-10 § 55 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna föreslagna arvoden.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-24 § 21 kommunfullmäktige
att godkänna förslagna arvoden.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna följande arvoden för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB från och
med 2015-04-01:
Borgholm Energi AB
Ordförande

80 730

% av kommunalrådslön

1:e och 2:e vice ordförande

% av kommunalrådslön

Borgholm Energi Elnät AB
Ordförande
% av kommunalrådslön

1:e och 2:e vice ordförande

% av kommunalrådslön
2) –sammanträdesarvoden tillkommer

att

5 382

2)

1%

53 820

2)

10 %

5 382

2)

1%

bolaget i övrigt ska följa av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 171
antagna ersättningsbestämmelser.

Jäv
Carl Malgerud (M), Joel Schäfer (S) och Thomas Lind (FÖL).
____________________________

Justerandes sign
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§ 37

Dnr 2014/32-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – Heltid en rättighet – deltid en möjlighet,
genomföra ekonomisk konsekvensbedömning.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-02-06
att kommunfullmäktige beslutar
- att ge nämnder och styrelser i uppdrag genomföra en ekonomisk
konsekvensbedömning beträffande beslut att erbjuda alla medarbetare som så önskar möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till
heltid, samt
- att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till om sådana möjligheter ska erbjudas.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-02-24 § 21 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-01-02 föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar.
Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att motionen skiljer sig från tidigare motioner i liknande ärenden i och med att den endast förespråkar en ekonomisk konsekvensbedömning inför kommande beslut i kommunfullmäktige.
Enligt uppgift från tidigare personalchefen arbetar flera kommuner i länet
med frågan om att erbjuda anställda höjd sysselsättningsgrad. Frågan
finns också på agendan på centralt håll.
Kommunledningskontorets bedömning är att det vore proaktivt om man
från kontorets håll tog fram exempel och erfarenheter från länet och via
SKL för kommuner med Borgholms förutsättningar och storlek inför eventuellt kommande beslut i kommunfullmäktige.
Motionens intention att nämnder och styrelser ska genomföra egna ekonomiska konsekvensbedömningar anses däremot inte möjligt utan det bör
göras av kommunledningskontoret genom personalavdelningen och ekonomiavdelningen.
Konsekvensanalys
Ett bifall till motionen innebär en tillfälligt ökad arbetsbelastning på kommunens personalavdelning och respektive nämnds controller för att ta
fram den ekonomiska konsekvensbedömningen.
Skulle kommunfullmäktige efter genomförd utredning bedöma att tjänstgöringsgraden ska kunna utökas, bör medel för detta inarbetas i kommande budgetram för respektive nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-01-13 § 11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock
genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-24 § 22 kommunfullmäktige
att bifalla motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör
dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar.

____________________________

§ 38

Dnr 2014/89-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – Digital direktdemokrati.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-04-04
att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till IT-avdelningen att inom disponibel budget försöka införa någon form av digital opinionsmätning bland kommunmedborgarna på ovan beskrivet sätt (anm brödtext i motionen) – eller om tillgängliga medel ej skulle räcka – återkomma till kommunfullmäktige med
förslag.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-04-28 § 85 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2014-10-20 föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
I skrivelsen konstateras att för att lättare få veta var medborgarna tycker
i frågor efterfrågas i motionen ett system för opinionsundersökningar. Det
föreslås att alla ”röstberättigade” ska få en kod som de kan använda. ITavdelningen föreslås införa detta inom befintlig budget eller återkomma
med kostnad.
IT-chefen bedömer kostnaden att införa/utveckla ett system för opinionsundersökningar till ca 50 000 kr exkl inloggningsfunktionen. Årlig avgift
hamnar på ca 15 000 kr. Att logga in med en utskickad kod ger stora
möjligheter till fusk. Den som vill rösta flera gånger bryr sig inte om vems
kod den använder. Det är säkrare att använda BankID eller liknande
elektronisk autentisering. Det är inte alla som idag har tillgång till detta
och ett system för detta kostar ca 50 000 kr om året. Kostnaden beror på
vilken sorts autentisering som används.
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Bedömning
De eventuella svar kommunen skulle få in av en elektronisk opinionsundersökning motsvarar en liten del av kommunmedborgarna. Svaret bör
inte betraktas som representativt för vad medborgarna tycker. Det är
bättre att vänta på att det tas fram en nationell e-legitimation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-01-13 § 12 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-24 § 23, med 10 ja mot 1 nej,
kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på
motionen och bifall till motionen.
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.
Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 2 nej-röster och 2 ledamöter som
avstår från att rösta (BILAGA 3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 29 ja mot 2 nej och 2 avstår
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
____________________________
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§ 39

Dnr 2014/104-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – effektivisera motioners handläggning.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-04-27
att kommunfullmäktige beslutar
att motioner ställda till kommunfullmäktige ska bereds så skyndsamt
som möjligt utan att beredning ska föregås av något tjänsteutlåtande.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-04-28 § 80 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-01-02 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande för
redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför
beslut i fullmäktige.
Av tjänsteskrivelsen framgår att enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I de flesta fall uppfylls detta krav.
Enligt kommunallagen framgår också att om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram till anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Vilket görs i mars och oktober varje år.
Enligt kommunallagen får fullmäktige då avskriva motionen från vidare
handläggning, detta har däremot aldrig hänt utan beredningen har fortsatt och avslutats med beslut i fullmäktige.
Kommunallagen reglerar enbart den demokratiska organisationen. Kommunerna arbetar sedan själva fram hur tjänstemän och politik samarbetar
för att komma fram till bra beslut för kommunen.
Beredningsgången av inkomna motioner ändrades under år 2010 eftersom det vid ett flertal tillfällen tagits ofinansierade beslut i och med bifallna motioner. Dessa motioner blev då inte heller verkställda eftersom
nämnderna inte hade fått täckning i budget för åtgärderna.
Den förändrade beredningsgången har för avsikt att lyfta upp kostnader
och konsekvenser innan beslut fattas. Tjänstemännen bedömer ärendet
utifrån lagkrav, kommunens ekonomi och tidigare fattade beslut, inte utifrån att hitta anledning till avslag. Det är upp till kommunfullmäktige att
ta beslut om bifall och avslag, men beslutsfattandet bör ske förenat med
kännedom om kostnader och konsekvenser.
Lublin har rätt i att motionernas handläggningstid många gånger fördröjs,
men det beror endast på tjänstemännens höga arbetsbelastning och beredningstvånget inför fullmäktiges beslut.
Konsekvensanalys
Om motionen inte utreds och bedöms av s k sakkunniga (exempelvis
tjänstemän) inför den politiska beredningen, innebär det att beslut fattas
utan redovisning av kostnader och konsekvenser av beslutet. Detta skulle
Justerandes sign
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i sin tur kunna medföra att kommunen tar på sig okända kostnader och
konsekvenser som visar sig först när motionens förslag ska verkställas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-01-13 § 13 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande
för redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför beslut i fullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-24 § 24 kommunfullmäktige
att avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på
motionen och bifall till motionen.
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.
Vid omröstningen avges 27 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som
avstår från att rösta (BILAGA 5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja mot 3 nej och 3 avstår
att

avslå motionen, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande
för redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför beslut i fullmäktige.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 6)
____________________________
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§ 40

Dnr 2014/106-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – korrekt behandling av motioner.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-04-27
att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen fortsättningsvis ska avsluta varje motions beredning med att antingen besluta föreslå kommunfullmäktig att bifalla
motionen, eller besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-04-28 § 79 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-01-02 föreslår kommunledningskontoret att
moitonen avslås, då anses besvarad i vissa fall kan anses lämpligt att användas i beslutsformuleringen.
Av skrivelsen framgår att vid en mindre genomgång av behandlade motioner, framkommer att det är ytterst få motioner som förslagits ansetts
besvarade.
Kommunledningskontoret anser att det är motionärens formulering av sitt
förslag, som avgör om motionen ska anses besvarad eller inte.
Exempel. Motionären vill att ett uppdrag/utredning ska genomföras. Någon politisk instans har redan tagit ett beslut och arbetet är igångsatt eller kanske till och med återrapporterat.
Skulle motionen avslås – innebär detta att fullmäktige inte anser motionärens förslag relevant. Vilket inte stämmer eftersom uppdraget/utredningen redan är gjord och kommer kanske att leda till någon form av beslut.
Skulle motionen bifallas – innebär det att uppdraget ska genomföras igen
fast en utredning redan är gjord.
Väljer man istället att anse motionen besvarad – visar detta att fullmäktige är positiv till motionens intentioner men anser att samma uppdrag/
utredning inte ska göras om igen.
Exempel från verkligheten 1: Motion vari föreslås att ett planläggningsarbete
får högsta prioritet bland kommunens olika planprojekt.
I synpunkterna från samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att arbetet redan har högsta prioritet.
Motionen ansågs därmed besvarad.
Exempel från verkligheten 2. Motionären vill låta undersöka möjligheterna att
inrätta ett äldreombud.
I samband med ärendets beredning görs en undersökning av möjligheterna att inrätta äldreombud och det redovisas vad kommunen redan har gjort, alltså det som
motionen vill ska undersökas.
Justerandes sign
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Motionen anses besvarad i och med redovisningen. Hade motionen bifallits, skulle
undersökningen fått göras om.
Exempel från verkligheten 3. Motionären föreslår 2012-08-20 att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om att få vara pilotkommun med gårdsförsäljning och
uppdrar till kommunstyrelsen att lämna in ansökan.
Vid beredningen framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde
2012-08-21 efter förslag från vinproducenter inkommet 2012-08-17 redan beslutat att ansöka om att bli pilotkommun.
Motionen anses besvarad då beslut om ansökan redan fattats.

I exempel 1, 2 och 3 från verkligheten skulle det se konstigt ut att bifalla
eller avslå eftersom det redan genomförts.
Vid genomgång av andra kommuners kommunfullmäktiges protokoll
framgår att även dessa använder sig av att motionen anses besvarad vid
sidan om bifall och avslag.
Det bör även noteras att varje bifallen motion, ska återrapporteras till
kommunfullmäktige hur respektive nämnd har genomfört uppdraget. I
samband med denna återrapportering används alltid – motionen anses
därmed besvarad.
Tjänsteskrivelsen lämnar förslag hur motionen ska behandlas, det är politiken och slutligen fullmäktige som beslutar.
Konsekvensanalys
Om det endast finns bifall och avslag att välja skulle det kunna innebära
att motioner avslås, fast fullmäktige egentligen tycker att det är lovvärt
förslag men anser att onödig arbetstid läggs på arbete som redan är utfört.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-01-13 § 14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen, då formuleringen anses besvarad i vissa fall kan anses lämplig vid beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-16 § 25 kommunfullmäktige att
avslå motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på
motionen och bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår motionen.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 7 nej-röster och 3 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 23 ja mot 7 nej och 3 avstår
att

avslå motionen, då formuleringen anses besvarad i vissa fall kan
anses lämplig vid beslut.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 8)
____________________________

§ 41

Dnr 2015/68-109 KS

Redovisning – beredning av oavslutade medborgarförslag och
motioner.
I tjänsteskrivelse 2015-03-05 redovisar kommunledningskontoret beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt ställningstagande och beslut från nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen
1. Redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
2. Redovisa beredningen av och nämndernas ställningstagande med
anledning av inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Av tjänsteskrivelsen framgår följande ställningstagande:
Dnr 214/131-008 – Skatepark i Borgholm; Fabian Lindfors
Kommunstyrelsen 2014-12-09 § 196 – beslutar
a t t bevilja medborgarförslaget.
a t t som kommunens medfinansiering till anläggande av skatepark i
Borgholm anvisa 35 tkr till projekteringskostnad från kommunstyrelsens konto 1010-1300.
Beslut
Kommunfullmäktig lägger redovisning av dels kommunstyrelsens ställningstagande och beslut gällande medborgarförslag samt dels beredningen av oavslutade motioner och medborgarförslag till handlingarna.
____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2015-03-16
Närvarologg för ordinarie ledamöter
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars 2015 klockan 20:58:38.
Ledamot
Ilko Corkovic (S)
Lennart Olsson (C)
Marcel van Luijn (M)
Sofie Gustafsson Fohlin (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Stig Bertilsson (C)
Carl Malgerud (M)
Kjell Ivar Karlsson (SD)
Tomas Lind 1:e vice ordf (FÖL)
Monica Enberg (S)
Peder Svensson (C)
Joel Schäfer (S)
Eddie Forsman (M)
Eva-Lena Israelsson Ordf (S)
Maria Lindmark (MP)
Annette Hemlin (FÖL)
Eva Wahlgren (C)
Per Lublin (nÖP)
Björn Andreen (M)
Jan Olof Forslund (S)
Lasse Leijon (SD)
Linda Bjelkendal (S)
Emma Jensen (C)
Jasmine Petersson (M)
Mattias Carlsson (FÖL)
Mikael Palmqvist (S)
Lars-Erik Larsson (V)
Jonny Erlandsson (KD)
Ulrika Lindh (C)
Cecilia Ahlström (S)
Jan Erici 2:e vice ordf (M)
Jonas Nilsson (FÖL)
Martin Johansson (S)
Mats Karlsson (C)

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Ers. Karl-Gustav Stegermark deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Ankom kl. 16:23, utgår kl. 16:23
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Ers. Arne Sjögren deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
Deltar i upprop 1 kl. 18:08
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BILAGA 2 KF 2015-03-16 § 34

Voteringslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars 2015 klockan 19:28:32.

18. Förslag upphävande av beslut KF § 97/2013; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1
(Runstens skola m fl).Ja - bifall till KS förslagNej - avslag till KS förslag
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X

X
X
X

X
X
X

Karl-Gustav Stegermark

X
X
X
X
X

Nej

Avst

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Arne Sjögren

X
X
X
SUMMA:

21

Frånv

X

X

X
X
X

X
12

0

2

BILAGA 3 KF 2015-03-16 § 38
Voteringslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars 2015 klockan 20:27:57.

22. Motion (Per Lublin ÖP) - Digital direktdemokrati Ja - avslå motionen (KS)Nej - bifall till motionen
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Karl-Gustav Stegermark

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Nej

X

29

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
SUMMA:

Frånv

X

X
X
X
X

Arne Sjögren

Avst

2

2

2

BILAGA 4 KF 2015-03-16 § 39

BILAGA 5 KF 2015-03-16 § 39
Voteringslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars 2015 klockan 20:42:57.

23. Motion (Per Lublin ÖP) - Effektivisera motioners handläggningJa - avslå motionen (KS)Nej - bifall till
motionen
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Karl-Gustav Stegermark

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Nej

X

X

X

27

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
SUMMA:

Frånv

X

X
X
X
X

Arne Sjögren

Avst

3

3

2

BILAGA 6 KF 2015-03-16 § 39

BILAGA 7 KF 2015-03-16 § 40
Voteringslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars 2015 klockan 20:49:38.

24. Motion (Per Lublin ÖP) - Korrekt behandling av motionerJa - avslå motionen (KS)Nej - bifall till
motionen
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Karl-Gustav Stegermark

X
X
X
X

Nej

X

Avst

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Arne Sjögren

X

X
X
X
X
23

X

X

X

SUMMA:

Frånv

7

3

2

BILAGA 8 KF 2015-03-16 § 40

