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2014-2018.
§ 45 ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon, Kjell Ivar Karlsson SD) - inköp av traktor
till Borgholms demensboende.
§ 46 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Hans Svensson m fl) – bristande underhåll av
gator och trottoarer i Åkerhagen.
§ 47 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Nilsson) – förbättra Borgholms
innerstads gator genom fördelning av vägtrafikskatt.
§ 48 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Nilsson) – anlägg biogasmack samt
tvättstation för bilar vid mejeriviken.
§ 49 Politiskt uppdrag; Ny M-ersättare socialnämnden.
§ 50 Politiskt uppdrag; Ny FÖL-ersättare samhällsbyggnadsnämnden.
§ 51 Val av kommunal revisor, Samordningsförbundet.
§ 52 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2013, Samordningsförbundet i Kalmar län.
§ 53 Information – Årsredovisning 2014 samt Allmänhetens frågestund.
§ 54 Information, kommunens revisorer.
§ 55 Ansvarsfrihet 2014, kommunstyrelsen.
§ 56 Ansvarsfrihet 2014, samhällsbyggnadsnämnden.
§ 57 Ansvarsfrihet 2014, socialnämnden.
§ 58 Ansvarsfrihet 2014, utbildningsnämnden.
§ 59 Ansvarsfrihet 2014, gemensamma nämnden för hjälpmedel.
§ 60 Godkännande av Årsredovisning 2014.
§ 61 Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik.
§ 62 Återtagande av motion.

____________________________

§ 42
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________
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§ 43
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande förändring av
dagordningen:
Ny sammanräkning ersättare i kommunfullmäktige.
Ansvarsfrihet – Gemensamma nämnden för hjälpmedel.
Återtagande av motion.
Anmälan av motion.
Rättat namn gällande revisor Samordningsförbundet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen
med ovanstående förändringar.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar.
____________________________

§ 44

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag; ny M-och V-ersättare kommunfullmäktige
2014-2018.
Kommunfullmäktige godkände 2015-03-16 § 22 och § 24 avsägelse
från Kerstin Bjellert och Anders Lejon och lämnade besluten till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2015-01-28 följande nya ersättare för tiden 2015-04-07--2018-10-14:
V - Ulf Lafveskans
M - Torbjörn Nilsson
Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
____________________________

§ 45

Dnr 2015/110-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon, Kjell Ivar Karlsson SD) - inköp av
traktor till Borgholms demensboende.
Lasse Leijon (SD) och Kjell Ivar Karlsson (SD) föreslår i motion 2015-04-13
att kommunen inhandlar en gammal traktor som placeras så att de demensboende kan se den inifrån boendet m m.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
____________________________
§ 46

Dnr 2014/42-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Hans Svensson m fl) – bristande
underhåll av gator och trottoarer i Åkerhagen.
Hans Svensson, Johan IIIs väg 9, 387 33 Borgholm, m fl boende i Åkerhagen framför i nytt medborgarförslag 2015-03-10 synpunkter på
- bristande underhåll, trottoarer, bristande asfaltering runt brunnslock,
gång- och cykelbanor i Åkerhagsområdet.
I samband med inlämnandet återtas tidigare medborgarförslag inlämnat
2014-02-24 i samma ärende.
Förslagsställaren redogör för sitt förslag och redovisar vad som historiskt
hänt gällande underhåll av gator/vägar i området.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
____________________________
§ 47

Dnr 2015/76-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Nilsson) – förbättra Borgholms
innerstads gator genom fördelning av vägtrafikskatt.
Lars Nilsson, Ramsättravägen 6, 387 50 Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag 2015-03-16 att
- kommunen ska söka extra statsbidrag från vägtrafikskatten för att förbättra Borgholms innerstads gator.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde, men har valt att
inte närvara.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
____________________________
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§ 48

Dnr 2015/97-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Lars Nilsson) – anlägg biogasmack
samt tvättstation för bilar vid mejeriviken.
Lars Nilsson, Ramsättravägen 6, 387 50 Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag 2015-03-16 att
- det ska byggas en biogasmack mittemot gamla mejeriet vid mejeriviken samt en tvättstation för bilar.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde, men har valt att
inte närvara.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
____________________________

§ 49

Dnr 2014/220-116 KS

Politiskt uppdrag; Ny M-ersättare socialnämnden.
Kommunfullmäktige godkände 2015-03-16 § 24 Anders Lejons avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Moderaterna föreslår Jörgen Jannerstrand som ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Jörgen Jannerstrand (M) till ny ersättare i socialnämnden för
tiden 2015-04-14—2018-12-31.

____________________________

§ 50

Dnr 2014/220-116 KS

Politiskt uppdrag; Ny FÖL-ersättare samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige godkände 2015-03-16 § 26 Jonny Johanssons
avsägelse från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Framtid Öland föreslår Daniel Bengtsson som ny ersättare.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Daniel Bengtsson (FÖL) till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för tiden 2015-04-14—2018-12-31.

____________________________

§ 51

Dnr 2015/96-116 KS

Val av kommunal revisor, Samordningsförbundet.
Samordningsförbundet i Kalmar län föreslår i beslut 2015-02-26
§ 9 att medlemskommunernas kommunfullmäktige utser Jan Bengtsson
(S), Kalmar, som gemensam revisor för kommunernas räkning i förbundet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Jan Bengtsson (S), Kalmar, till revisor för kommunens räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län.

____________________________

§ 52

Dnr 2015/88-106 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i Kalmar län.
Samordningsförbundet i Kalmar län överlämnar 2015-03-23 årsredovisning för godkännande. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet.

att

godkänna årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar
län.

____________________________
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§ 53
Information – Årsredovisning 2014 samt Allmänhetens frågestund.
Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör dels för årsredovisning 2014
och dels för kommunens pensionsskuld, i enlighet med önskemål från
kommunstyrelsens ledamöter.
Allmänheten får tillfälle att ställa frågor till politiker och kommunchef.
Inga frågor ställs av allmänheten.
____________________________

§ 54
Information, kommunens revisorer.
Anders Marell (C) vice ordförande för kommunens revisorer, informerar
om revisorernas uppdrag och vad som styr revisionsarbete. Vidare redogörs för vilka granskningar som gjorts under året och för upprättad revisionsberättelse.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
____________________________

§ 55

Dnr 2013/67-041 KS

Ansvarsfrihet 2014, kommunstyrelsen.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-07 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2014.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Eva Wahlgren (C), Peder Svensson (C), Stig Bertilsson
(C), Ulrika Lindh (C), Marcel van Luijn (M), Eddie Forsman (M), Monica
Enberg (S), Jan-Olof Forslund (S), Maria Lindmark (MP), Sofie Loirendal
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Mattias Carlsson (FÖL), Jan Erici (M), Lasse
Leijon (SD), Johanna Nilsson (C).
____________________________
Justerandes sign
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§ 56

Dnr 2013/67-041 KS

Ansvarsfrihet 2014, samhällsbyggnadsnämnden.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-07 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden för år 2014.

Jäv
Jan Erici (M), Mats Karlsson (C), Eddie Forsman (M).
____________________________

§ 57

Dnr 2013/67-041 KS

Ansvarsfrihet 2014, socialnämnden.
Ordförande vid ärendets beredning och beslut är 1:e vice ordförande
Tomas Lind (FÖL).
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-07 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden för år 2014.

Jäv
Eva Wahlgren (C), Eva-Lena Israelsson (S), Mikael Palmqvist (S), Björn
Andreen (M).
____________________________

§ 58

Dnr 2013/167-041 KS

Ansvarsfrihet 2014, utbildningsnämnden.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-07 att ansvarsfrihet
beviljas.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2014.

Jäv
Ulrika Lindh (C), Monica Enberg (S), Björn Andreen (M), Lennart Olsson
(C).
____________________________

§ 59

Dnr 2013/167-041 KS

Ansvarsfrihet 2014, gemensamma nämnden för hjälpmedel.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-07 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för hjälpmedel för
år 2014.

Jäv
Eddie Forsman (M)
____________________________

§ 60

Dnr 2013/67-041 KS

Godkännande av årsredovisning 2014.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-31 § 40 kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för år 2014.
Av årsredovisningen framgår bland annat att
● kommunens totala resultat blev 11,1 mkr.
● kommunkoncernens totala resultat uppgick till 24,1 mkr.
● under 2014 investerades det för 19,8 mkr.
I revisionsberättelse 2015-04-07 tillstyrker revisorerna att årsredovisningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Justerandes sign
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att

godkänna årsredovisningen för år 2014.

____________________________

§ 61

Dnr 2015/51-014 KS

Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan BorgholmKöpingsvik.
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår i beslut 2015-02-12
kommunfullmäktige besluta
att inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för BorgholmKöpingsvik peka ut alternativ för lokalisering av en biogasmack.
Av beslutet framgår att lokaliseringen av tankställe är en kommunal planfråga som fortfarande är olöst.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31 redovisade elnäts- och
energichef Markus Wertwein-Ros i särskilt ärende en utredning som även
påtalar vikten av att lokalisering av en tankstation bör utredas vidare.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-03-31 § 39 kommunfullmäktige
att i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag inom ramen
för den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik peka ut
alternativ för lokalisering av en biogasmack.
att uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram förslag på lämplig platsmark för biogasmack senast augusti
2015.
att uppdra till kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB att ta fram för
slag på affärslösning gällande biogasmack.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att tredje att-satsen ändras till ….ta fram olika
förslag på affärslösningar …
Ordföranden konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande som ska ställas
under proposition.
Proposition – tillägg
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Vidare lyfter ordföranden frågan om kommunfullmäktige anser att uppdraget enligt tredje att-satsen ska återrapporteras vid samma tidpunkt
som andra att-satsen, vilket kommunfullmäktige godkänner.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
Justerandes sign
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att

i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag inom
ramen för den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik
peka ut alternativ för lokalisering av en biogasmack.

att

uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram förslag på lämplig platsmark för biogasmack senast augusti
2015.

att

uppdra till kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB att ta fram
olika förslag på affärslösningar gällande biogasmack för återrapportering senast augusti 2015.

____________________________

§ 62

Dnr 2013/220-109 KS

Återtagande av motion.
Ilko Corkovic (S) återtar i skrivelse 2015-04-13 motionen Demokrativecka.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återtagandet och avslutar motionen från
vidare beredning.
____________________________

Ordföranden påminner om att samhällsbyggnadsnämnden vid nästkommande sammanträde ska informera om sin verksamhet. Ledamöterna har
möjlighet att under följande två veckor, lämna in frågor avseende samhällsbyggnadsnämndens verksamhet till fullmäktiges ordförande för besvarande vid mötet.

Justerandes sign
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