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Innehållsförteckning:
§ 63 Godkännande av kungörelse.
§ 64 Godkännande av dagordning.
§ 65 Allmänhetens frågestund.
§ 66 Information; samhällsbyggnadsnämnden.
§ 67 ANMÄLAN; Motion (Lars-Erik Larsson och Ulf Lafveskans V) - bildande av
kommunalt bostadsbolag.
§ 68 Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande
gällande blomsterarrangemang och öppethållande av offentliga toaletter.
§ 69 Interpellation (Per Lublin nÖP) till socialnämndens ordförande gällande
”intervjuer” efter sjukanmälningar.
§ 70 Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande
symbolen för Borgholms 200-årsjubileum.
§ 71 Interpellation (Per Lublin nÖP) till utbildningsnämndens ordförande gällande
förtroendesituationen för förvaltningens ledning.
§ 72 Avsägelse politiskt uppdrag; Sofie Gustafsson-Fohlin (S), ledamot i
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
§ 73 Ändring av beslut; politiskt uppdrag ledamot i Samordningsförbundet.
§ 74 Ansvarsfrihet 2014, Regionförbundet i Kalmar län
§ 75 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2014, Kalmarsunds
gymnasieförbund.
§ 76 Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll
fr o m 2015-06-01.
§ 77 Revidering av Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län
§ 78 Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun.
§ 79 Antagande av politiska mål samt kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm

Energi AB.
§ 80 Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
§ 81 Antagande av reviderade reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.
§ 82 Information; projekt Cykelturism på Öland från Fyr till Fyr.
§ 83 Motion (Christina Ateva C) – budgetmodell för Borgholms kommun.
§ 84 Motion (Per Lublin ÖP) – förvandla gamla vårdcentralen till bostäder.
§ 85 Motion (Per Lublin, ÖP) – Äldreboenden i Sandvik och Byxelkrok.
§ 86 Motion (Per Lublin ÖP) – bibliotekets öppettider i Löttorp bör utökas till 41
tim/vecka.
§ 87 Motion (Per Lublin ÖP) – bibliotekets öppettider i Löttorp bör utökas till 16
tim/vecka.
§ 88 Motion (Erik Arvidsson -) – Gratis bussar på lågtrafiktid.
§ 89 Motion (Per Lublin nÖP) – närpolis i Löttorp.
____________________________
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§ 63
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________

§ 64
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande förändring av
dagordningen:
Fyra inkomna interpellationer.
Information om cykelvägen Fyr till Fyr.
Marcel van Luijn (M) efterfrågar varför den tidigare utlovade allmänpolitiska debatten inte anordnas vid dagens sammanträde.
Ordföranden meddelar att den allmänpolitiska debatten anordnas under
juni-sammanträdet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen
med ovanstående förändringar.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar.
____________________________

§ 65
Allmänhetens frågestund.
Bo Persson, Mor Helenas väg, Borgholm, lyfter fråga om återställandet av
vägen och ifrågasätter arbetsutskottets beslut i ärendet.
Ilko Corkovic (S) besvarar frågan och förklarar arbetsutskottets handläggning och beslut.
____________________________
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§ 66
Information; samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadschef Göran Borgö och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL) redogör, i enlighet med Kommunallagen 3
kap 15 §, för nämndens verksamhet utifrån de övergripande verksamhetsmål som kommunfullmäktige antog 2012-12-17.
Ledamöterna har dels lämnat in skriftliga frågeställningar och dels fått tillfälle att ställa frågor om nämndens verksamhet, vilka besvaras vid sammanträdet.
____________________________

§ 67

Dnr 2015/123-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lars-Erik Larsson och Ulf Lafveskans V) bildande av kommunalt bostadsbolag.
Lars-Erik Larsson (V) och Ulf Lafveskans (V) föreslår i motion inkommen
2015-05-04
att ett kommunalt bostadsbolag bildas med det snarast.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för beredning.
____________________________

§ 68

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande gällande blomsterarrangemang och öppethållande av offentliga toaletter.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Öland har spirat. Vi har haft Kristi Himmelsfärdshelg och igår var det
söndag efter Kristi Himmelsfärdsdag och de stora dyra blompottorna i
Borgholms hamn gapade fortfarande tomma! Trist syn i den snart tvåhundraårsjubilerande staden.
Det kommunala bolaget Borgholm Energi AB (BEAB) som bl a har hand
om hamnar och parker verkar inte vara särskilt spirande i dessa sammahang.
Justerandes sign
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● Betalar inte Borgholms kommun för att BEAB ska se till att det också
finns någonting i blompottorna?
● Kan inte BEAB åstadkomma något sådant eller kan man bara åstad
komma ospecificerade fakturor?
Upptäckte dessutom igår att de offentliga toaletterna i Societetsparken
fortfararande var låsta.
● Vad säger du om saken?
● Kan du få fart på gubbarna?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 69

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till socialnämndens ordförande
gällande ”intervjuer” efter sjukanmälningar.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S):
”Med anledning av de förhörsliknande ”intervjuer” som man låtit införa för
anställda inom omsorgen som efter några sjukanmälningar under en
tolvmånadersperiod
● så undrar jag om det är rimligt att anställd personal under chefens
uppsikt ska behöva redogöra för sitt privatliv och utfrågas om sin syn
på relationen till sin densamme sin chef. Hur ärliga svar förväntar man
sig för övrigt få på den sistnämnda frågan?
● Vidare undrar jag om det är rimligt att någonsin kunna avkräva en anställd läkarintyg redan från första sjukdagen?
● Är det med sådana metoder som du tror att det går att rekrytera kvalificerad omsorgspersonal till Borgholms kommun?
● Om ditt svar på dessa – eller någon av dessa – frågor är nej, så undrar
jag vilka åtgärder som du vidtagit eller avser att vidtaga med anledning
av det här uppmärksammade.”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 70

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande
gällande symbolen för Borgholms 200-årsjubileum.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Justerandes sign
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”Med anledning av stadens förestående 200-årsjubileum, där du i förrgår
medverkade i förrgår med att inviga en symbol för evenemanget, bestående av en barndiarréfärgad kungakrona med underliggande text

BORG
HOLM
200 ÅR
så undrar jag vad det kostnaden varit (alternativt ska bli) för att ta fram
denna ”symbol” och vem som godkänt densamma?
Vidare undrar jag varför man låtit anlita ett utomstående företag att svara
för arrangemangen kring jubileet när det finns så många kreativa personer i vår egen kommun med både känsla för vår stad, dess historia och
med förmågan att få saker och ting att fungera???
Varför har detta inte tagit upp på kommunstyrelsens bord för diskussion
och ställningstagande?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 71

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till utbildningsnämndens ordförande gällande förtroendesituationen för förvaltningens ledning.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S):
”Hur ser du på förtroendesituationen för utbildningsförvaltningens ledning?
Hur kan den förbättras?
Vilka åtgärder planeras?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 72

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Sofie Gustafsson-Fohlin (S) ledamot i
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Sofie Gustafsson-Fohlin (S) avsäger sig i skrivelse 2015-05-05 sitt uppdrag som ledamot i Kalmarsunds Gymnasieförbund.
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Socialdemokraterna föreslår Jan-Olof Forslund till ny ledamot och LarsGöran Andersson som ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

utse Jan-Olof Forslund (S) till ny ledamot.

att

utse Lars-Göran Andersson (S) till ny ersättare.

____________________________

§ 73

Dnr 2014/220-116 KS

Ändring av beslut; politiskt uppdrag ledamot i Samordningsförbundet.
Kommunfullmäktige beslutar med ändring av sitt beslut § 255/14
att

välja Mikael Palmqvist (S) till ny ledamot i Samordningsförbundet i
Kalmar län.

____________________________

§ 74

Dnr 2014/239-106 KS

Ansvarsfrihet 2014, Regionförbundet i Kalmar län.
Regionförbundet i Kalmar län hemställer 2015-04-09 § 50 att medlemskommunerna behandlar frågan om ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-22 att regionförbundets styrelse och förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. Vidare tillstyrker revisorerna i revisionsberättelse
2015-04-22 att Primärkommunala nämndens och Kommunernas Hus ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet.

Jäv
Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) anmäler jäv och deltar inte i
ärendets behandling och beslut.
Justerandes sign
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Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet.
____________________________
§ 75

Dnr 2014/259-042 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2014, Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnar 2015-03-19 § 17 årsredovisning 2014 till medlemskommunerna. Årets resultat är minus 500
tkr.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-13 att direktionen/
styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för år 2014 för Kalmarsunds Gymnasieförbunds direktion/styrelse och de enskilda förtroendevalda.

att

godkänna årsredovisning 2014 för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet.
____________________________
§ 76

Dnr 2015/94-015 KS

Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll fr o m 2015-06-01.
Räddningschef Bengt Andersson föreslår i skrivelse 2015-03-26 att ny sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll tillämpas fr o m 2015-06-01.
Taxorna är uppräknade med 1,89 % enligt träffat avtal mellan SKL och
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 62 kommunfullmäktige
att anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
fr o m 2015-06-01.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll fr o m 2015-06-01.

____________________________

§ 77

Dnr 2015/107-106 KS

Revidering av Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län
Socialnämnden föreslår 2015-05-36 § 42 kommunfullmäktige att som
huvudman godkänna reviderat hemsjukvårdsavtal med tillhörande förtydligande, tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, ramavtal läkarmedverkan m m.
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj
2011. I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och
Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden.
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades ”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård” och nya överläggningar följde samt ett uppdrag för Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla
in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet. I
uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen
av avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i ”Rapport
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.
Bedömning
Slutsatserna ligger till grund för förtydligande tillägg till hemsjukvårdsavtalet. Förslaget till ”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och
kommunerna i Kalmar län” som var klart 2013-10-24, har kompletterats
med punkter från överläggningarna som parterna kom överens om i
Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett nytt förslag till ”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län”, daterat 2015-01-19. Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan som har
kompletterats och utgör ett nytt förslag till ”Ramavtal läkarmedverkan”
daterat 2015-01-19.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens föreslog 2015-04-21 § 61 kommunfullmäktige att
godkänna reviderat hemsjukvårdsavtal med tillhörande förtydligande, tilllägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, ramavtal läkarmedverkan m m.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar som huvudman
att

godkänna ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden
inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt ”Rapport
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 201412-09.

att

godkänna och underteckna upprättat förslag till ”Förtydligande tilllägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län”
daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr o m 2015-07-01.

att

godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr o m 201507-01.

att

ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och
angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att
• ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt
Samordnad individuell plan.
• ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta
fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring
Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar.
• ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län och
reviderat Ramavtal Läkarmedverkan samt Praktiska anvisningar.
• leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.

att

utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

Besluten blir gällande under förutsättning att samtliga parters styrelser
och fullmäktigeförsamlingar fattar motsvarande beslut.
____________________________
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§ 78

Dnr 2014/283-003 KS

Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun.
I tjänsteskrivelse 2014-12-22 och vid arbetsutskottets sammanträde
2015-01-13 återrapporterade kommunledningskontoret genomfört uppdrag att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Inför revidering av föreskriften har samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholm Energi AB, räddningstjänsten Öland samt polismyndigheten haft
möjlighet att lämna åsikter. Grannkommuners lokala ordningsföreskrifter
har också studerats.
Av tjänsteskrivelsen framgår de förändringar som inarbetats.
Innan fortsatt politisk behandling ska förslaget remitteras till Länsstyrelsen i Kalmar län för eventuella synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-13 § 4
att förslaget till revidering av lokala ordningsföreskrifter tillsänds Länsstyrelsen i Kalmar län för bedömning om förslaget överensstämmer med
ordningslagen.
att därefter föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
föreskriften.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-21 fanns reviderade Lokala
ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.
I tjänsteskrivelse 2015-03-27 och vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-21 redogjorde säkerhets- och utvecklingsstrateg Anders
Sporrong för ärendet. Det framgick att i föreskrifterna har efter remiss till
länsstyrelsen, bötesanvisningarna ändrats till en generell formulering.
Ändringen är därefter godkänd av länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 53 med 10 ja mot 1 nej
kommunfullmäktige
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.
Vissa redaktionella ändringar införs i dokumentet innan fullmäktiges behandling.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att första stycket i 13 § Ambulerande försäljning
ska lyda ”Ambulerande försäljning får inte ske i Borgholm inom det område som markerats på kartbilaga 1”
Per Lublin (nÖP) yrkar att följande paragraf läggs till i ordningsföreskrifterna ”13 A Tiggeri får inte ske Borgholm inom det område som markerats
på kartbilaga 1. Förbudet avser den allmänna platsmark som ägs av
kommunen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18

sid 12 (28)

Paragrafer

63-89

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut vad gäller § 13
och ett tilläggsyrkande § 13 A, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – § 13
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Yrkandet avslås därmed.

Proposition – tillägg § 13 A
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster, 2 nej-röster och 1 ledamot avstår
från att rösta (BILAGA 2)
Yrkandet avslås därmed.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja mot 2 nej och 1 avstår
att

anta Lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.

Föreskrifterna ersätter tidigare antagna 2006-04-24 § 32.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
____________________________

§ 79

Dnr 2013/196-003 KS

Antagande av mål för kostverksamheten samt kostpolicy.
Kommunfullmäktige antog 2011-01-24 § 7 nuvarande kostpolicy. Av
policyn framgår att den ska revideras vartannat år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-11-05 § 255 till
kostchef Åsa Amnér, Borgholm Energi AB,
att i samarbete med personal och beställare revidera kostpolicyn.
Justerandes sign
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Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2014-04-01 fanns
framtaget förslag till kostpolicy. Utifrån policyn bör politiska mål och riktlinjer tas fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-04-01 § 91 kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram politiska mål för kostverksamheten utifrån föreslagen ny kostpolicy och tidigare tagna politiska beslut vad gäller kostverksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15 § 52
att utse en arbetsgrupp för att ta fram politiska mål för kostverksamheten utifrån föreslagen ny kostpolicy och tidigare tagna politiska beslut
vad gäller kostverksamheten.
Framtagna mål remitterades 2014-09-22 till de politiska partierna och
publicerades på kommunens externa hemsida för att även ge allmänheten
möjlighet att lämna synpunkter senast 2015-11-26. Remisstiden har därefter på begäran förlängts till 2015-01-15.
Remissvar inkom från Moderaterna och Nya Ölandspartiet med synpunkter och förslag till redaktionella ändringar.
Remissvaren lämnades 2015-01-23 till kostchef Åsa Amnér för eventuellt
beaktande.
I tjänsteskrivelse 2015-02-19 föreslår kostchef Åsa Amnér att förslaget ska gå vidare till kommunfullmäktige utan införande av remissvaren
då dessa saknar konkreta punkter däremot inarbetas de föreslagna redaktionella ändringarna i målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-03-03 § 89 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta de framtagna målen för kostverksamheten tillsammans med
framtagen Kostpolicy.
I tjänsteskrivelse 2015-04-08 redogör kommunledningskontoret att
vissa redaktionella ändringar har gjorts även i kostpolicyn utifrån inkomna
synpunkter och ändrade förutsättningar.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-04-21 yrkar ledamöterna på ändringar både i de framtagna politiska målen och i den av förvaltningarna framtagna kostpolicyn. På förslag av ordföranden enas
kommunstyrelsen om att föreslå fullmäktige att fastställa de politiska målen och ge uppdrag till berörda förvaltningar att kostpolicyn ska revideras
utifrån dessa.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 57 föreslå kommunfullmäktige
att fastställa de framtagna politiska målen.
att uppdra till berörda förvaltningar att revidera kostpolicyn utifrån de
politiska målen.

Justerandes sign
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Yrkanden
Per Lublin (nÖP), Maria Lindmark (MP) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Marcel van Luijn (M) påtalar vikten av att policyn ska återspegla de politiska målen vid kommande revidering.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa de framtagna politiska målen för den offentliga gastronomin i Borgholms kommun.

att

uppdra till berörda förvaltningar att revidera kostpolicyn utifrån de
fastställda politiska målen.

____________________________

§ 80

Dnr 2015/53-003 KS

Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 81 kommunfullmäktige
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Revideringen är utförd av kommunfullmäktiges presidium.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (nÖP) framför följande yrkanden:
§ 13 – tillägg till tredje stycket ”Vid sådan anmälan skall presidiet om
möjligt se till att ersättare snarast kan inträde för att tjänstgöra under påföljande ärenden.”
§ 15 – ”Ledamot och ersättare får ej träda in och tjänstgöra under pågående handläggning av ett ärende.”
§ 22 – andra stycket ska istället inledas med: ”Om inget annat bestäms
bör ledamotens första inlägg var högst fem (5) minuter …..”
§ 22 – i tredje stycket ersätts orden ”de demokratiska principerna” med
”den kommunalrättsliga principen”.
§ 28 – åttonde stycket ska avslutas med orden ”i god tid.”.
Justerandes sign
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§ 28 – i sjätte stycket skall ordet ”undantagsvis” skjutas in mellan orden
”medborgarförslag” och ”kan” i första meningen.
§ 30 – andra stycket ska lyda: ”En interpellation får ställas till ordföranden i kommunstyrelsen, i en nämnd eller i styrelsen för ett kommunalt
bolag.”
§ 30 – sjätte stycket ska ha en ytterligare mening på slutet: ”Interpellationssvaret e-postas till övriga ledamöter senast tre (3) dagar före den
sammanträdesdagen.”
§ 33 – meningen ska avslutas efter orden ”30 minuter med”, ”varav
själva föreläsningen högst 20 minuter”.
§ 33A – samma som föregående § gällande förvaltningarnas presentationer.
Stig Bertilsson (C) yrkar att de allmänpolitiska debatterna ska förläggas
en på våren och en på hösten.
Ordföranden konstaterar att det finns ett antal yrkanden som ska ställas i
proposition mot kommunstyrelsens förslag.
Vid propositionsställandet på yrkandet gällande § 13 föreslår Per Lublin
att detta ställs under proposition tillsammans med yrkandet avseende
§ 15.
Proposition - § 13 och § 15
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot avstår från
att rösta (BILAGA 4)
Yrkandena avslås därmed.
Proposition - § 22 andra stycket
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 5)
Yrkandet avslås därmed.
Justerandes sign
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Proposition - § 22 tredje stycket
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 6)
Yrkandet avslås därmed.

Innan propositionsställandet på yrkandena gällande § 28 sjätte och åttonde stycket frågar ordföranden om dessa kan ställas under gemensam
proposition, vilket kommunfullmäktige godkänner.
Proposition - § 28 sjätte och åttonde stycket
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 4 nej-röster (BILAGA 7)
Yrkandena avslås därmed.

Proposition - § 30 andra stycket
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 8 nej–röster och 2 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 8)
Yrkandet avslås därmed.

Proposition - § 30 sjätte stycket
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 9 nej–röster (BILAGA 9)
Yrkandet avslås därmed.

Proposition - § 33
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 7 nej–röster (BILAGA 10)
Yrkandet avslås därmed.

Proposition - § 33A
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 3 nej–röster (BILAGA 11)
Yrkandet avslås därmed.

Proposition – Bertilssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunfullmäktige stöder
förslaget.
Allmänpolitiska debatter ska därmed anordnas en gång på våren och en
gång på hösten.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige därmed kan anta arbetsordningen i sin helhet, vilket kommunfullmäktige bifaller.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

anta reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige.

Ersätter tidigare arbetsordning antagen 2012-04-23.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 12)
____________________________

§ 81

Dnr 2015/53-003 KS

Antagande av reviderade reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.
Kommunledningskontoret översände 2015-02-23 förslag till reglementen,
reviderade utifrån tagna beslut dels i nämnderna, dels efter förslag från
Demokratiberedningen i de fall dessa inte strider mot Kommunallagen
samt ändringar i Kommunallagen, till respektive nämnd för synpunkter.
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-26 § 78 godtar förslaget med
redaktionella ändringar tills vidare men föreslår att reglementena omarbetas utifrån SKL:s nya förslag snarast möjligt.
Socialnämnden 2015-03-26 § 40 föreslår fullmäktige att anta reviderat
reglemente.
Utbildningsnämnden 2015-04-01 § 24 föreslår fullmäktige att ändra
§ 31 till följande lydelse ”Nämnden äger rätt att utfärda instruktioner för
förvaltningen och förvaltningschefen som lyder under nämnden” samt att
överlämna reviderat reglemente för antagande.
I tjänsteskrivelse 2015-04-08 redovisar kommunledningskontoret de
inkomna synpunkterna från nämnderna och framhåller vikten av att lydelsen i tillämpliga delar är lika i alla reglementen.
Vidare framgår att liggande reglementen bör antas nu och att nästa revidering ska göras utifrån SKL:s förslag.
Av skrivelsen framgår att vissa synpunkter inarbetats samt att kommunstyrelsen bör fastställa
- ordalydelsen avseende delges/tillställas
- om formuleringen i ursprungsförslaget gällande nämndernas rätt att
”utfärda instruktioner för förvaltningen, förvaltningschefen och andra
befattningshavare, som lyder under nämnden”, ska gälla eller om utbildningsnämndens förslag på ändrad formulering till ”…utfärda instruktioner för förvaltningen och förvaltningschefen som lyder under
nämnden” ska gälla.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-21 ställdes fråga om ordalydelse gällande delges/tillställas, varvid föreslogs att formuleringen
”skickas till” ska användas i alla dokumenten.
Vid fråga från ordförande Ilko Corkovic (S) ställde kommunstyrelsen sig
bakom den ursprungliga formuleringen vad gäller nämndernas rätt att utfärda instruktioner.
Ändringarna införs i respektive reglemente som ställs samman till slutlig
utformning inför kommunfullmäktiges behandling.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 81 kommunfullmäktige att
anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

att

anta reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

att

anta reviderat reglemente för socialnämnden.

att

anta reviderat reglemente för utbildningsnämnden.

Ersätter tidigare reglementen antagna 2004-06-14.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 12)
____________________________

§ 82

Dnr 2011/110-312 KS

Information; projektet Cykelturism på Öland från Fyr till Fyr.
Eddie Forsman (M) informerar om det ölandsgemenssamma projektet.
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av Forsman.
____________________________

§ 83

Dnr 2014/21-109 KS

Motion (Christina Ateva C) – budgetmodell för Borgholms kommun.
Christina Ateva (C) föreslår i motion 2014-01-27
Justerandes sign
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att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att i samråd
med förvaltningarna 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.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-01-27 § 6 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-03-16 föreslår ekonomiavdelningen, då budgetmodellen i väsentlighet anses uppfylla syftet att kommunens verksamheter bedrivs på samma kostnadsnivå som andra kommuner och att motionen därmed, att motionen avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att budgetprocessen, planering av kommunens verksamhet och ekonomi, är en väsentlig process vars beredning ska
ge underlag för beslut om verksamheternas mål, prioriteringar och resurstilldelning.
Enligt Kommunallagens 8 kapitel 4-5 §§ ska budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För ekonomin ska finansiella mål anges
och för verksamheterna ska mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning anges.
Kommunfullmäktige har bland annat i beslut § 10/13 och § 3/12 uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med förvaltningarna 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.
Borgholmsmodellen är ett sätt att beräkna vad de olika verksamheterna
som kommunen bedriver skulle kosta utifrån strukturjusterade standardkostnader (SCB; ”Vad kostar Verksamheten i din kommun”). Den strukturjusterade standardskostnaden tar hänsyn till demografi och social
sammansättning av kommunen.
Tillämpningen i gällande fördelningsmodell utgår inte enbart från de jämförelsetal som de strukturjusterade standardkostnaderna anger utan används snarare som riktvärden och som en pedagogisk förklaringsmodell
för vad en ”genomsnittlig kommuns olika verksamheter borde kosta”.
I budgetprocessen är utgångsläget gällande budget kompletterad med
nämndernas målformuleringar. Stor hänsyn tas till politiska prioriteringar
och satsningar inom respektive ansvarsområden. Ekonomiavdelningen har
som målsättning att i Budget 2016 tillämpa så kallad ”nollbasbudget” som
komplement till gällande fördelningsmodell.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-03-25 § 120 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 70 kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Justerandes sign
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Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Eddie Forsman (M)
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Lublins förslag att bifalla densamma, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 1 nej–röster (BILAGA 13)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 1 nej
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 14)
____________________________

§ 84

Dnr 2014/75-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – förvandla gamla vårdcentralen till bostäder.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-03-21
att kommunfullmäktige beslutar
- att med ändring av kommunens eventuellt förekommande tidigare
beslut beträffande användning av f d Vårdcentralen beslutar att f d
Vårdcentralen i sin helhet ska omvandlas till bostadshus med mindre hyreslägenheter utan lyx (huvudsakligen två- och enrummare)
lämpliga för ungdomar och äldre samt
- ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta de initiativ som erfordras
för att på bästa möjliga sätt verkställa kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-03-24 § 43 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18

sid 22 (28)

Paragrafer

63-89

KOMMUNFULLMÄKTIGE

I tjänsteskrivelse 2015-02-25 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att det vid kontakt med fastighetschef JanOla Östberg framkommit att förslag om att göra lägenheter i gamla Hälsocentralen inte har varit aktuellt, utan uppdraget har varit att projektera
och upphandla en entreprenör för att iordningställa lokalerna till socialförvaltningen, arbetsmarknadsavdelningen och utbildningsförvaltningen.
Fastighetsavdelningens bedömning är att det är olämpligt att bygga om
dessa lokaler till lägenheter. Det främsta argumentet är att lägenheternas hyra skulle i för stor del belastas av de stora allmänutrymmen som
finns i byggnaden. Hyresmarknaden i Borgholm är inte så stark att den tål
den hyressättning som skulle krävas för sådan typ av lägenheter.
Konsekvensanalys
Att nu börja undersöka om det är möjligt att bygga lägenheter i dessa lokaler skulle försena hela processen avsevärt. En ombyggnad till lägenheter skulle kräva en detaljplan av området och den processen tar ca 1,5 år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-03-03 § 90 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 71, med 9 ja, 1 nej och 1
avstår, kommunfullmäktige
att avslå moitonen.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Lublins förslag att bifalla densamma, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 26 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot avstår
från att rösta (BILAGA 15)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja mot 4 nej och 1 avstår
att
Justerandes sign

avslå motionen.
Utdragsbestyrkande
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Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 16)
____________________________

§ 85

Dnr 2014/194-109 KS

Motion (Per Lublin, ÖP) – Äldreboenden i Sandvik och Byxelkrok.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2014-08-28
att kommunfullmäktige beslutar att låta planera för att nya äldreboenden
skapas på norra Öland och därvid ha både Sandvik och Byxelkrok i
åtanke för skapande av ändamålsenliga boenden för att på ett bra
sätt kunna möta det framtida behovet.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-09-29 § 162 motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden föreslår 2014-12-17 § 140 kommunfullmäktige
att avslå motionen med nedanstående motivering från socialchef Ewa
Ekman:
Det finns ingen genomförd inventering som kan utgöra underlag för ”vilken typ av boende de äldre önskar”. Motionen besvaras därför utifrån
mina erfarenheter och den kännedom jag skaffat mig som socialchef under 2,5 år.
Idag finns särskilda boenden i Borgholm, Köpingsvik och Löttorp. Behov
av platser på särskilt boende har senaste två åren varierar mellan 125 och
132 platser (inkluderat korttidsplatserna) vilket motsvarar de platserna vi
har möjlighet att använda.
De lägenheter som finns för äldre administreras av BEAB. De har en efterfrågan som är något högre än tillgången på lägenheter i Borgholm. I
dagsläget finns svårigheter att hyra ut lägenheter på övriga orter bla Löttorp. Om några nya bostäder för äldre ska byggas ser jag att Borgholm,
Köpingsvik och Rälla är de orter som man bör satsa på.
Vid en eventuell planering för äldreboende norr om Borgholm måste beaktas att äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta i norra kommundelen är betydligt svårare att bemanna än i övriga delar av kommunen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 72, med 9 ja mot 1 nej,
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Lublins förslag att bifalla densamma, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 26 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot avstår
från att rösta (BILAGA 17)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja mot 4 nej och 1 avstår
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 18)
____________________________
§ 86

Dnr 2014/195-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – bibliotekets öppettider i Löttorp bör utökas till 41 tim/vecka.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2014-08-28
att kommunfullmäktige beslutar att låta utöka bibliotekets öppettider i
Löttorp till 41 timmar i veckan precis som i Borgholm.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-09-29 § 163 motionen till
utbildningsnämnden för beredning
Utbildningsnämnden föreslog 2014-11-19 § 87 kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 73 kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Lublins förslag att bifalla densamma, vilka ska ställas under proposition.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18

sid 25 (28)

Paragrafer

63-89

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 19)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja mot 3 nej
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 20)
____________________________
§ 87

Dnr 2014/196-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – bibliotekets öppettider i Löttorp bör utökas till 16 tim/vecka.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2014-08-28
att kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utöka bibliotekets normala öppettider i Löttorp till minst 16 timmar i veckan.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-09-29 § 164 motionen till
utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden föreslog 2014-11-19 § 88 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 74 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18

sid 26 (28)

Paragrafer

63-89

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 88

Dnr 2014/223-109 KS

Motion (Erik Arvidsson -) – Gratis bussar på lågtrafiktid.
Erik Arvidsson (-) föreslår i motion 2014-09-28 att fullmäktige utreder
möjligheten
att införa gratis bussar för våra medborgare på prov inom kommunen
samt fram och tillbaks till Kalmar lågtrafiktider förslagsvis mellan
klockan 09:00 och klockan 15:00.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-09-29 § 161 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-02-01 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att för att kunna genomföra avgiftsfri kollektivtrafik mellan orter i Borgholms kommun och Kalmar kommun måste en
gemensamhetslösning tas fram mellan Borgholm, Mörbylånga och Kalmar
kommuner.
Enligt en rapport från Ramböll, ”Utvärdering av gratis kollektivtrafik i
Avesta” som jämför de nio kommuner som tidigare utvärderat avgiftsfri
kollektivtrafik. I rapporten kan man se en stor spridning i ökning av antal
resor, från 30 % till 250 %. Tre kommuner har fortfarande kvar avgiftsfri
kollektivtrafik medan resterande kommuner har återgått till normal taxa
eller höjt taxan.
Bedömning
För att kunna genomföra avgiftsfri kollektivtrafik mellan flera kommuner i
länet behöver man ta fram ett samverkansavtal med kostnadsfördelning
mellan berörda parter. Kostnaden för Borgholms kommun är beroende på
hur man bygger upp avtalet och styr ansvarsfördelningen mellan berörda
kommuner.
För att kunna genomföra en analys och sammanställa ett komplett underlag inför framtida beslut om kostnadsfri kollektivtrafik behövs en större
utredning. Bedömningen är att en sådan utredning kostar ca 50 tkr att
genomföra. Det finns inga avsatta medel för närvarande att genomföra en
provperiod med avgiftsfri kollektivtrafik.
Konsekvensanalys
Beroende på avtalets utformning kan det vara möjligt för kommunen att
delvis styra kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik. Den indikerade kostnaden från andra kommuner som genomfört ett år med avgiftsfri kollektivtrafik har varit 3-4 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-03-25 § 118 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till kostnaderna.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 75 kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till kostnaderna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18

sid 27 (28)

Paragrafer

63-89

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till kostnaderna.

____________________________

§ 89

Dnr 2014/250-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – närpolis i Löttorp.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2014-10-17
- att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelen att verka
för att närpolis etableras i Löttorp på norra Öland som ett komplement
till polisstationen i Borgholm.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-10-27 § 206 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-03-05 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås.
Bedömning
Polislagen reglerar polisens ansvar för:
1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller
säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar
därav samt ingripa när sådana har inträffat,
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt
åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant
bistånd lämpligen kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.
Polismyndigheten ansvarar för organiseringen av polisens verksamhet.
Detta är således inte en kommunal uppgift.
Kommunen har dock i remissvar över ”Geografisk underindelning av Polisregions Syd”, anfört att det vore bra om polisen ökade närvaron i kommunen och då framförallt i den norra delen av densamma.
Även om kommunen vill verka för en ökad polisiär närvaro, så bör kommunen inte i detalj ställa krav på hur detta ska ske (exempelvis genom
att införa närpolis just i Löttorp). Kommunen bör istället verka för att effektmål avseende trygghet, nöjdhet med service och insatsmöjligheter
hos polisen uppnås. Delvis följs dessa frågor upp i de trygghetsundersökningar som redan görs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18

sid 28 (28)

Paragrafer

63-89

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Polismyndigheten vill skriva samverkansavtal med kommunen och samband med detta bör dessa frågor lyftas in och eventuellt kompletterande
effektmål fastställas. Inför utformandet av avtalet avses politiska åsikter/ställningstaganden inhämtas från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-03-25 § 119 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-21 § 7, med 9 ja mot 1 nej,
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Lublins förslag att bifalla densamma, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 21)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja mot 3 nej
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 22)
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2015-05-18
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 18:06:18.
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-

Tjänstgörande ersättare

Närv.
X
X
X
X
X
X
X
X

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

X
X
Iren Persson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
§§ 63-73,76-89
Torbjörn Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

31
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BILAGA 2 KF 2015-05-18 § 79
Voteringslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 19:40:11.

12. Antagande av reviderade Lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommunJa KS förslagNej Per
Lublins 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
X

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X

Torbjörn Nilsson

X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

28

Frånv

2

1

4

BILAGA 3 KF 2015-05-18 § 78

BILAGA 4 KF 2015-03-16 § 39

BILAGA 5 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:00:06.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 22 Ja KS förslag Nej Per Lublins 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
X

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

30
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BILAGA 6 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:01:25.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 22 tredje stycket. Ja KS förslag Nej Per
Lublins 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
X

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

29
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2

0

4

BILAGA 7 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:04:25.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 28Ja KS Förslag Nej Per L 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
X

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

27
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4
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BILAGA 8 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 6
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:07:15.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 30 2 st Ja KS Förslag Nej Per L 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

Daniel Nilsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X

Nej

Avst
X

X
X

X

X

X
X
Iren Persson

X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X

Bengt Jonsson

X

Ulf Lafveskans

X
X
X

Mikael Almqvist

X
X
SUMMA:
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BILAGA 9 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 7
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:09:04.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 30 6 st Ja KS Förslag Nej Per L 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

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

X
X
X

Nej

Avst

X

X

X
X
Iren Persson

X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X

Bengt Jonsson

X

Ulf Lafveskans

X
X

Mikael Almqvist

X
X
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BILAGA 10 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 8
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:10:45.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 33 Ja KS Förslag Nej Per L 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
Daniel Nilsson

Ja
X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X

Nej

Avst

X
X

X

X
X
Iren Persson

X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X

Bengt Jonsson

X
X

Ulf Lafveskans

X
X
X

Mikael Almqvist

X
X
SUMMA:

24

Frånv

X

X

X

X

X

X

X

X

7

0

4

BILAGA 11 KF 2015-05-18 § 80
Voteringslista nr. 9
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:13:04.

14. Antagande av reviderad arbetsordning kommunfullmäktige § 33 A. Ja Avslag Nej Bifall Per L 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
X

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X
X
Mikael Almqvist

X
X
X
SUMMA:

28

Frånv

X

X

X

X

X

3

0

4

BILAGA 12 KF 2015-05-18 §§ 80 OCH 81

BILAGA 13 KF 2015-05-18 § 83
Voteringslista nr. 10
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 21:46:56.

15. Motion (Christina Ateva C) - budgetmodell för Borgholms kommun. Ja Avslå motionen Nej Bifalla
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

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

30

Frånv

1

0

4

BILAGA 14 KF 2015-05-18 § 83

BILAGA 15 2015-05-18 § 84
Voteringslista nr. 11
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 22:10:57.

17. Motion (Per Lublin ÖP) - äldreboenden i Sandvik och Byxelkrok. Ja Avslag Nej Bifall
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

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

X
Iren Persson

Nej

Avst

X

X

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X

Torbjörn Nilsson

X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

26

Frånv

4

1

4

BILAGA 16 KF 2015-05-18 § 84

BILAGA 17 KF 2015-05-18 § 85
Voteringslista nr. 11
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 22:10:57.

17. Motion (Per Lublin ÖP) - äldreboenden i Sandvik och Byxelkrok. Ja Avslag Nej Bifall
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

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

X
Iren Persson

Nej

Avst

X

X

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X

Torbjörn Nilsson

X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

26

Frånv

4

1

4

BILAGA 18 KF 2015-05-18 § 85

BILAGA 19 KF 2015-05-18 § 86
Voteringslista nr. 12
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 22:13:12.

18. Motion (Per Lublin ÖP) - bibliotekets öppettider i Löttorp bör utökas till 41 tim/ vecka. Ja Avslag Nej
Bifall
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

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

Nej

Avst

X

X
X
Iren Persson

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

28

Frånv

3

0

4

BILAGA 20 KF 2015-05-18 § 86

BILAGA 21 KF 2015-05-18 § 89
Voteringslista nr. 13
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2015 klockan 22:17:10.

21. Motion (Per Lublin nÖP) - närpolis i Löttorp. Ja Avslag Nej Bifall
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

Daniel Nilsson
Ing-Britt Nilsson

X
Iren Persson

Nej

Avst

X

X

X

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman
Torbjörn Nilsson

X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson
Ulf Lafveskans

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Mikael Almqvist

SUMMA:

28

Frånv

3

0

4

BILAGA 22 KF 2015-05-18 § 89

