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Innehållsförteckning:
§ 90

Godkännande av kungörelse.

§ 91

Godkännande av dagordning.

§ 92

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) – instifta Ungt
kulturbidrag i Borgholms kommun.

§ 93

Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander
m fl) – önskemål om motorcrossbana på Rullbacka-tippen i Böda.

§ 94

Tilläggsäskande – barnomsorg på obekväm arbetstid, utbildningsnämnden.

§ 95

Ändrad maxtaxa för barnomsorg fr o m 1 juli 2015.

§ 96

Taxa, mobil scen; återrapportering.

§ 97

Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (Runstens skola)

§ 98

Markanvisningsavtal, Hospice Stora Rör

§ 99

Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande flyktingbarn,
blandade platser.

§ 100 Reviderad överenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
§ 101 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2014, Ölands
Kommunalförbund.
§ 102 Allmänpolitisk debatt.
§ 103 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande blomsterarrangemang och öppethållande av offentliga
toaletter.
§ 104 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från socialnämndens ordförande
gällande ”intervjuer” efter sjukanmälningar.
§ 105 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande symbolen för Borgholms 200-årsjubileum.
§ 106 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från utbildningsnämndens
ordförande gällande förtroendesituationen för förvaltningens ledning.
§ 107 Avsägelse politiskt uppdrag; Germund Winnberg (V), ersättare
socialnämnden.
§ 108 Avsägelse politiskt uppdrag; Sofie Gustafsson-Fohlin (S), ledamot
kommunstyrelsen.
§ 109 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – att Borgholms kommun åter kallar
sig stad.
§ 110 Information; Framtida Turismorganisation – Graffmans utredning.
§ 111 Information; delrapport från Tillfälliga fullmäktigeberedning för l
andsbygdsutveckling på norra Öland.
____________________________
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§ 90
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________

§ 91
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) redogör för följande förändring av
dagordningen:
Extraärende: Delrapport från tillfälliga beredningsgruppen för landsbygdsutvecklingen på norra Öland.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändring.
____________________________

§ 92

Dnr 2015/98-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) – instifta Ungt
kulturbidrag i Borgholms kommun.
Kristina Jeppsson, Sättra 30, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2015-03-30
att det ska instiftas ett Ungt kulturbidrag i Borgholms kommun.
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men meddelat förhinder
att delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
____________________________
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§ 93

Dnr 2014/148-008 KS

Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker
Kinnander m fl) – önskemål om motorcrossbana på Rullbackatippen i Böda.
Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander föreslår, med stöd av
ytterligare ca 230 namnunderskrifter, i medborgarförslag 2014-06-10
att kommunen undersöker möjligheterna till att anlägga en motorcrossbana på Rullbackarna.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-29 redogör ungdomarna
för sitt förslag och visar bilder över det aktuella området.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-09-29 § 159 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade 2014-12-03 § 258 ärendet till kommunstyrelsen.
I tjänsteskrivelse 2014-03-24 föreslår kommunledningskontoret att
förslaget avvisas och att ärendet avslutas.
Motivering
Marken ägs av Sveaskog AB, en privat markägare, och de har inte ställt
sig avvisande till förslaget, men vill ha en mer utförlig utredning.
Borgholm Energi AB har, som ansvariga för deponin, anfört bl a att marken inte är sluttäckt och kan därför vara farlig att beträda, då det kan
uppstå hål i marken och ras. När marken väl är sluttäckt måste den skyddas från åverkan. De har vidare anfört att de fått en vattendom för vattentäkt på detta område, och att det därför vore olämpligt att anlägga en
motorcrossbana på området.
Förvaltningen instämmer i Borgholms Energis bedömning. Sammantaget
får det anses mycket olämpligt att anlägga en motorcrossbana på marken
i fråga. Någon djupare utredning är därför inte nödvändig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04 -07 § 140
kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-26 informerade kommunsekreteraren att då det är samhällsbyggnadsnämnden och inte fullmäktige
som lämnat över ärendet till kommunstyrelsen, bör ärendet behandlas
slutligt av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 100 kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
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Vid dagens möte informerar kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic
(S) att kommunstyrelsen i annat ärende uppdragit till samhällsbyggnadsnämnden att komma in med förslag på lämplig mark/plats för motorcrossbana.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att fullmäktige väntar med beslut tills uppdraget
redovisats.
Eddie Forsman (M) yrkar att fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram förslag på mark för motorcrossbana.
Per Lublin (nÖP) ställer sig bakom Forsmans yrkande.
Eddie Forsman (M) yrkar att fullmäktige anser medborgarförslaget besvarat och att kommunstyrelsen får 3 månader på sig att återrapportera
uppdraget.
Per Lublin (nÖP) ställer sig bakom förslaget.
Ordföranden konstaterar att det yrkade uppdraget blir ett nytt ärende
som i så fall först måste beredas innan fullmäktiges behandling, varför
detta inte kan ställas under proposition.
Ordföranden konstaterar därmed att endast yrkandet om anses besvarad
ställs under proposition mot kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.
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 Forsmans m fl förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 14 nej-röster (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 19 ja mot 14 nej
att

avslå medborgarförslaget.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
____________________________
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§ 94

Dnr 2015/105-043 KS

Tilläggsäskande – barnomsorg på obekväm arbetstid, utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-04-01 § 25
att hos kommunfullmäktige äska tillägg till 2015 års budget med 600 tkr
för inriktning på att kunna utöka verksamheten från 1 september.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-26 redogjorde ordförande
Ilko Corkovic (S) för ärendet. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat utbildningsnämnden medel till verksamheten. Nämnden har därefter beslutat om en generell besparing vilken även innefattade barnomsorg på obekväm arbetstid. För att ge nämnden en skälig möjlighet att utöka verksamheten kan därför 434 tkr av äskandet beviljas.
Utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S) tillika ledamot i
kommunstyrelsen, redogjorde för att det i dagsläget finns fem barn i
verksamheten och ytterligare fem i kö. För att få en verksamhet som arbetsmiljömässigt fungerar anser nämnden att tre personer bör ingå i densamma.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 89 kommunfullmäktige
att bevilja utbildningsnämnden 434 tkr i tilläggsanslag i 2015 års budget,
med inriktning att kunna utöka verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid från 1 september 2015, inom ramen för resultatet år
2015.

Yrkanden
Monica Enberg (S), Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Marcel van Luijn (M) yrkar att bevilja utbildningsnämnden 600 tkr i tillläggsanslag 2015 i enlighet med nämndens äskande.
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på utbildningsnämndens äskande.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag om 434 tkr i tilläggsbudget, bifall till utbildningsnämndens
äskande samt avslag på äskandet, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
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Proposition – motförslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att avslagsyrkandet utses till
motförslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha van Luijns bifallsyrkande som motförslag röstar ja. Den som vill ha Bertilssons avslagsyrkande som motförslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 1 nej-röst, 18 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 4)
Därmed utses van Luijns yrkande som motförslag.
Huvudomröstning
Följande omrösningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 10 nej-röster (BILAGA 5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 23 ja mot 10 nej
att

bevilja utbildningsnämnden 434 tkr i tilläggsanslag i 2015 års budget, med inriktning att kunna utöka verksamheten barnomsorg på
obekväm arbetstid från 1 september 2015, inom ramen för resultatet år 2015.

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 6)
____________________________

§ 95

Dnr 2015/128-710 KS

Ändrad maxtaxa för barnomsorg fr o m 1 juli 2015.
Utbildningsnämnden föreslår 2015-04-23 § 36 kommunfullmäktige
att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för
maxtaxa från och med 1 juli 2015.
Av tjänsteskrivelsen inför utbildningsnämndens beslut framgår att Borgholms kommun tillämpar maxtaxa och erhåller årligen statsbidrag för
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Under 2015 är den fastställda bidragsramen för Borgholms kommun på
1 955 172 kr. Avgiftnivån har inte höjts sedan den infördes i kommunen
men Skolverket har nu indexerat inkomsttaket så att den maximala avgiftnivån höjs. Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i
motsvarande omfattning då kommunernas avgiftintäkter kommer att öka.
Justerandes sign
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Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun införde maxtaxa 2002 vilket innebär en övre gräns för hur hög avgift för barnomsorg kommunen
får ta ut per barn. Som kompensation för detta erhåller Borgholms kommun, likt många andra kommuner, bidrag från Skolverket. Bidragsramen
för Borgholms kommun för budgetåret 2015 är 1 955 172 kr. Avgiftnivån
har inte höjts sedan den infördes i kommunen men skolverket har nu beslutat att indexera inkomsttaket så att den maximala avgiftnivån höjs enligt följande:

Förskola

Avgifttak*

Barn 1
Barn 2
Barn 3

Dock högst…
3%
2%
1%

1 287 kr
858 kr
429 kr

Tidigare maxtaxa
1 260 kr
840 kr
420 kr

Fritidshem
Avgifttak*

Dock högst…
Tidigare maxtaxa
Barn 1
2%
858 kr
840 kr
Barn 2
1%
429 kr
420 kr
Barn 3
1%
239 kr
230 kr
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad)
är för närvarande 42 890 kr.
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i
ställt för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § Skollagen
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning(2011:678).

Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i motsvarande
omfattning då kommunernas avgiftintäkter kommer att öka vilket även
gäller för Borgholms kommuns bidragsram. Då förordningen om maxtaxa
nu har ändrats och inkomsttaket har indexeras innebär det enligt Skolverket, med all sannolikhet, att den maximala avgiftnivån årligen kommer att
höjas där de nya nivåerna kommer meddelas i oktober månad inför 1 januari kommande budgetår.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 95 kommunfullmäktige
att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015.

Yrkande
Monica Enberg (S) yrkar att taxan rättas enligt SKL:s reviderade förslag
avseende barn 3 i fritidshem till 429 kronor, i övrigt bifall till kommunstyrelsen förslag.
Proposition
Vid propositionsställandet på tilläggsyrkandet finner ordföranden att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för
maxtaxa från och med 1 juli 2015 enligt följande:
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2%
1%
1%

dock högst …
1 287 kr
858 kr
429 kr
858 kr
429 kr
429 kr

____________________________

§ 96

Dnr 2014/190-319 KS

Taxa, mobil scen; återrapportering.
Kommunstyrelsen uppdrog 2015-01-27 § 8 till Borgholms Slotts
verksamhetschef
att arbeta fram förslag på taxa för uthyrning av den mobila scenen.
I tjänsteskrivelse 2015-03-24 återrapporterar verksamhetschefen förslag på taxa uppdelat på för föreningar inom kommunen, för föreningar
från närliggande kommuner och för övriga, samt villkor för transport och
uppsättning m m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 131 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättad taxa och villkor för uthyrning av mobila scenen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 94 kommunfullmäktige
att anta upprättad taxa och villkor för uthyrning med ändring av sista
punkten.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Maria Lindmark (MP) och Eddie
Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig Bertilsson (C) yrkar att taxenivåerna halveras.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar som tillägg att återrapportering ska ske även
till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
Justerandes sign
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Per Lublin (nÖP) stöder Bertilssons yrkande med följande tillägg
- ideella föreningar får hyra gratis.
- likställa föreningar från andra kommuner med övriga föreningar.
Ordföranden konstaterar att Lublins yrkande anses vara ett nytt förslag på
taxekonstruktion och kommer att ställas under egen proposition, vilket
kommunfullmäktige godkänner.
Därmed konstateras att det finns tre förslag till beslut; kommunstyrelsens, Bertilssons och Lublins förslag, som ställs under proposition först,
samt ett tilläggsyrkande.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens förslag.
Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta följande taxa och villkor för uthyrning av mobila scenen:
per tillfälle/dygn
Föreningar i Borgholms kommun
6 000 kronor
Föreningar från närliggande kommuner
8 000 kronor
Övriga
13 000 kronor
(Kostnad för transport och uppsättning tillkommer.)
Borgholms Slotts verksamhetschef har rätt att
- avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt.
- vid evenemang/tillfällen då flera vill hyra scenen prioritera uthyrningen.
- vid speciella evenemang/tillfällen avtala om annan ersättning.
Återrapportering av uttagna taxor och intäkter ska ske löpande under året till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskott

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 7)
____________________________
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§ 97

Dnr 2015/112-253 KS

Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (Runstens skola)
Kommunfullmäktige upphävde 2015-03-16 § 34 sitt tidigare beslut
§ 87/2013 att sälja fastigheten i sin helhet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-04-07 togs frågan upp till behandling hur kommunledningen vill gå vidare gällande försäljning av del av fastigheten m m.
Ärendet gällande förskola i Runsten hanteras under Dnr 2015/113 KS.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 144 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna avstyckning av fastigheten.
att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden).
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri
prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har för
avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 92 kommunfullmäktige
att godkänna avstyckning av fastigheten.
att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden).
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri
prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har för
avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel van Luijn (M) yrkar följande tillägg att stycka av gymnastikhallen
för försäljning eller överlåtelse till privatperson(er) eller förening(ar) som
vill äga och drifta hallen.
Ordföranden konstaterar att det utöver bifallsyrkande finns ett tilläggsyrkande, vilket ska ställas under proposition.
Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill avslå yrkandet
röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 7 nej-röster, 3 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 8)
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Beslut
Kommunsfullmäktige beslutar därmed
att

godkänna avstyckning av fastigheten.

att

godkänna försäljning av del av fastigheten Södra Runsten 9:1 (lärarvillan och lärarbostaden).

att

uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri
prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har
för avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare.

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 9)
____________________________

§ 98

Dnr 2015/74-254 KS

Markanvisningsavtal, Hospice Stora Rör
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-03-03 redogjorde Anders Bergman för sitt projekt Hospice Stora Rör.
I tjänsteskrivelse 2015-05-12 föreslår mark-och exploateringsstrateg
Anders Heidenfors-Enquist att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande markanvisningsavtal.
Av framtaget markanvisningsavtalet framgår kommunen anvisar en byggherre ett markområde om sammanlagt ca 5,7 hektar inom fastigheten
Rälla Tall 9:20. Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs för ny bebyggelse avsedd för hälsocentral och bostäder. Byggherren ges rätt att under en tid av två år ensam förhandla med
kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det anvisade markområdet. Köpeskillingen bestäms efter en opartisk värdering.
Östra Stora Rör detaljplaneläggs för en ny stadsdel med i huvudsak enfamiljshus på stora tomter samt en del flerfamiljshus i 2-3 våningar. Planområdet omfattar totalt ca 97 ha. Kommunen äger fastigheterna Stora
Rör 2:1 och Rälla Tall 9:20 om totalt ca 39 ha.
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs för ny bebyggelse avsedd för hälsocentral och bostäder. Byggherren
svarar för plan- och exploateringskostnader.
I samband med slutligt förslag till detaljplan ska parterna upprätta och
teckna ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende
genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Köpeskillingen bestäms efter en opartisk värdering.
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Konsekvensanalys
Markanvisningsavtal är en väl utvecklad metod för att genomföra markexploatering som tidigare inte använts av Borgholms kommun. För att
kunna exploatera 97 ha inom en snar framtid måste ”bollen komma i rullning”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-05-19 § 192 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande markanvisningsavtal.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 93 kommunfullmäktige
att godkänna markanvisningsavtal med Hospice Stora Rör AB u b.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Maria Lindmark (MP) och Per Lublin (nÖP) yrkar att paragrafen gällande
Syfte ska strykas.
Per Lublin (nÖP) yrkar i första hand på återremiss för annan behandling
bland annat med allmänt informationsmöte i Rälla.
Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om bifall och återremiss,
samt ett ändringsyrkande. Återremissyrkandet ställs under proposition
först. Därefter ställs eventuellt proposition på tilläggsyrkandet.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet vid dagens sammanträde
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill avgöra ärendet i
dag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 10)
Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde.
Proposition – tilläggsyrkande syftesparagraf
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill ha syftesparagrafen kvar röstar ja. Den som vill stryka paragrafen röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 8 nej-röst (BILAGA 11)
Därmed ska paragrafen kvarstå.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna markanvisningsavtal med Hospice Stora Rör AB u b avseende ca 5,7 hektar inom fastigheten Rälla Tall 9:20.

Reservation
Maria Lindmark (MP) (BILAGA 12)
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 13)
____________________________

§ 99

Dnr 2015/102-133 KS

Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande flyktingbarn, blandade platser.
I tjänsteskrivelse 2015-03-24 redogör socialchef Ewa Ekman för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att en ny överenskommelse tecknas mellan Borgholms kommun och
Migrationsverket (MV) vilket innebär att: ”Kommunen förbinder sig
med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för
asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska
vara tillgängliga för asylsökande barn. MV får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år”
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan MV och Borgholms kommun
avseende platser för ensamkommande barn.
Idag har Borgholms kommun en överenskommelse med MV, där kommunen ska tillhandahålla 18 boendeplatser, varav minst 7 av platserna ska
vara tillgängliga för asylsökande barn. MV får inom ramen av överenskommelsen anvisa asylsökande pojkar i åldern 16-17 år.
Kommunen/socialförvaltningen har idag 23 ensamkommande flyktingbarn
placerade i kommunens eget HVB-hem, familjehem eller externt HVBhem. 11 utav dessa ensamkommande barn är asylsökande. Utöver dessa
placeringar tillkommer 4 ensamkommande barn som är placerade hos
släktingar.
Bedömning
Det är många ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Enligt MV prognoser kommer ca 7 800 ensamkommande barn under 2015,
det är en stor ökning jämfört med tidigare år, se nedan.
2012
3 852
2013
3 578
2014
7 049
2015 prognos
7 800
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MV:s överenskommelser om platser för ensamkommande barn motsvarar
inte behovet. Det medför att MV anvisar barnen till kommuner enligt fördelningstal. När alla kommuner tagit emot det antal ensamkommande
barn som fördelningstalet genererar anvisar MV till Sveriges samtliga
kommuner i jämnviktad turordning.
MV:s fördelningstal för Borgholms kommun 2015 fastställdes under hösten 2014 till 7 asylsökande. Kort därefter ändrades prognoserna och fördelningstalen skrevs upp för samtliga kommuner i landet. Detta innebär
att Borgholms kommun måste tillhandahålla minst 9 boendeplatser för
asylsökande barn och ungdomar under 2015.
Oavsett om Borgholms kommun undertecknar ny överenskommelse med
MV, som stämmer överens med fördelningstalet för 2015, eller inte så
kommer MV att anvisa ensamkommande barn.
Fördelar med att teckna ny överenskommelse som stämmer överens med
fördelningstalet är att:
• Det blir större förutsägbarhet i när anvisningarna sker.
• Större precision avseende ålder och kön (utan ök kan Migrationsverket
anvisa barn i alla åldrar, både flickor och pojkar).
• Bättre förutsättningar för långsiktig planering av boendekedjan.
• Bättre ekonomiska förutsättningar, ersättningarna från MV följer med
överenskommelsen och behöver inte återsökas i efterhand.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 133 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt socialchefens förslag.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-126 § 98 kommunfullmäktige
att teckna ny överenskommelse mellan Borgholms kommun och Migrationsverket, innebärande att: ”Kommunen förbinder sig med stöd av
7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande
m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande
pojkar från och med 16 år till och med 17 år”.
att ge kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan Migrationsverket och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel van Luijn (M) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till första att-satsen
och avslag på andra att-satsen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut vilka ska ställas under proposition.
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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 van Luijns m fl förslag röstar
nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 8 nej-röster, 3 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 14)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 22 ja mot 8 nej och 3 avstår
att

teckna ny överenskommelse mellan Borgholms kommun och Migrationsverket, innebärande att: ”Kommunen förbinder sig med
stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för
asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser
alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket
får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17
år”.

att

delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut gällande överenskommelser mellan Migrationsverket och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn.

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 15)
____________________________

§ 100

Dnr 2015/89-106 KS

Reviderad överenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Socialnämnden föreslog 2015-04-23 § 53 kommunfullmäktige
att ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen kring
personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan Landstinget i
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016.
Sedan 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha samverkansöverenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning enl. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
samt Socialtjänstlagen (2001: 453).
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Den samverkansöverenskommelse som har gällt 2013-2014 undertecknades av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län. Den har nu reviderats för att gälla 2015-2016.
Överenskommelsen syftar till fortsatt arbete för god kvalité i vård och
omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning och beskriver hur
huvudmännen förväntas samverka för att nå målet.
Bedömning
I den reviderade överenskommelsen är det i huvudsak de kompletteringar
som ytterligare betonar vikten av brukarmedverkan samt samordning av
utvecklingsarbetet i Samordningsgruppen Psykisk hälsa som är förtydligat.
Samordningsgruppen Psykisk hälsa ansvarar för att länet uppfyller de nationella grundkraven i PRIO psykisk hälsa, hantering av frågor om Samstöd samt följa länets PSYNK-arbete.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 99 kommunfullmäktige
att ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen kring
personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan Landstinget i
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016.

Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen
kring personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016.

____________________________

§ 101

Dnr 2014/219-042 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2014, Ölands
Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2015-03-16 § 16 bokslutet
till medlemskommunerna för godkännande.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2015-04-21 att fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet och godkänner årsredovisningen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för Ölands Kommunalförbunds direktion samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

att

godkänna årsredovisning för år 2014.

Jäv
Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M), Eddie
Forsman (M), Maria Lindmark (MP), Ilko Corkovic (S), Sune Axelsson (S).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
____________________________

§ 102
Allmänpolitisk debatt.
Under den allmänpolitiska debatten framför respektive partis företrädare
partiets åsikter om ett flertal ärenden bl a företagsklimat, näringslivsfrågor, fiberbredband, besöksnäringen, vägbidrag, befolkningssiffrorna, personalpolitiken, ungdomsfrågor m m.
Vidare framförs vikten av politiskt samarbete mot gemensamma mål.
____________________________

§ 103

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi
AB:s ordförande gällande blomsterarrangemang och öppethållande av offentliga toaletter.
Kommunfullmäktige gav 2015-05-18 § 68 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?”
Vid dagens sammanträde besvarar Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud interpellationen enligt följande:
1. Blommor sker som tidigare år under huvudsäsongen från midsommar
och framåt. En utökning är kanske lämplig inför 200-års jubileet.
2. Om BEAB bara skickar ospecificerade fakturor så vet jag inte vad jag
ska svara eller vad som menas
3. Toaletterna öppnas när näringsidkarna sätter igång då vi har delat huvudmannaskap för dessa.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 104

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från socialnämndens
ordförande gällande ”intervjuer” efter sjukanmälningar.
Kommunfullmäktige gav 2015-05-18 § 69 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.”
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Vid dagens sammanträde är socialnämndens ordförande Gunilla Johansson närvarande för att besvara interpellationen. På ordförandens fråga
medger kommunfullmäktige att Gunilla Johansson får delta.
Interpellationen besvaras enligt följande:
”I Borgholms kommun ska vi ha en bra vård och omsorg med god kvalitet
och nöjda medarbetare.
Att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda våra medarbetare goda
arbetsvillkor, delaktighet och ett arbete man kan försörja sig på.
Borgholms kommuns invånare uppvisar höga ohälsotal i den statistik som
Folkhälsocentrum tagit fram. Socialförvaltningen utgör Borgholms kommuns största arbetsgivare och många invånare har sin anställning där.
Sjukskrivningstalen har i socialförvaltningen legat högt de senaste åren,
över 9 %. De ligger tyvärr fortfarande oacceptabelt högt och vi försöker
hitta anledningar till vad det beror på. Vi har också ett uppdrag att minska
sjukskrivningskostnaderna med en miljon av totala sjukskrivningskostnaderna.
En av åtgärderna är att arbeta med strategin ”Friskare medarbetare
2015” – en strategi för socialförvaltningens chefer och medarbetare med
syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
Syftet är att våra medarbetare ska må bra och att hjälpa dem tillbaka
oavsett vad sjukskrivningen beror på.
Ledarskapet är oerhört viktigt, att man har en chef som är lyhörd och
närvarande. Fokus ska vara på dialog och gemensamt ansvar att hitta
lösningar för förändring med förbättrad hälsa och minskad frånvaro som
följd.
Om någon känt sig kränkt i någon av dessa frågor så beklagar jag det för
syftet är gott, att hjälpa tillbaka till arbete.
Att kräva förstadagsintyg används i hela landet, ibland finns det skäl till
det ibland inte. I samtal med chefen kan det framkomma vissa saker som
underlättar för den enskilde, man kanske har en diagnos som gör att man
återkommande måste vara hemma och då krävs inte detta. Det kan också
framkomma att du har en sjukdom som gör att du via försäkringskassan
kan ansöka och bli beviljad särskilt högriskskydd, där man kan komma att
slippa karensdagen.
Majoritetens lagda förslag om Nya Tider i Borgholm, dvs där målen är
Önskad sysselsättningsgrad med heltid som norm och Delade turer, där
målet är att delade turer minskar och försvinner. Det kommer att bidra till
ökad delaktighet och arbetsglädje.
Att kunna erbjuda arbetskläder till alla anställda inom äldreomsorgen är
också ett steg i rätt riktning för trivsel på arbetsplatsen.”
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Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
____________________________
§ 105

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande symbolen för Borgholms 200-årsjubileum.
Kommunfullmäktige gav 2015-05-18 § 70 Per Lublin (nÖP) rätt att
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S):
”Med anledning av stadens förestående 200-årsjubileum, där du i förrgår
medverkade 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?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”Symbolen för 200-årsjubileum har tagits fram helt på ideell basis och det
har inte kostat kommunen något. Representanter för Cityföreningen har
tagit initiativet för firandet av 200-årsjubileum och har kommit till Borgholms kommun med frågan för att samordna firandet. En arbetsgrupp har
bildats där kommunens representant är Maria Johanson, vår kultursekreterare. KSAU träffar varje månad projektledaren Gia Törnqvist och representanter för Cityföreningen där återrapportering sker och även nya frågor lyfts fram. Borgholms kommun har fattat beslut att täcka kostnader
för projektledaren, 100 tkr 2015 och 200 tkr 2016. Vi är oerhört glada att
projektledaren är en Borgholmstjej som har god lokal kännedom och relevant kompetens för detta uppdrag.
På det senaste KS:s sammanträde har jag informerat om 200-årsjubileumet och det tänker jag göra även i fortsättningen. Alla är välkomna med
idéer och förslag för vårt stundande firande. Från kommunens sida bör vi
fundera på hur vi ska samordna det vi vill lyfta fram och prioritera innan
själva firandet, under själva jubileumsdagarna och långt därefter. Allt för
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att stärka Borgholm som turistmål och stärka känslan internt för att vara
stolt över vår fina stad. Vi vill använda det här tillfället för att bygga för
framtiden och som ett startskott för att få en positiv utveckling. Det handlar mycket om att samarbeta och hjälpas åt för att skapa ett positivt klimat. Det som återstår är fler idéer, delaktighet, stort engagemang, och
hårt arbete framöver.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 106

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar frånutbildningsnämndens ordförande gällande förtroendesituationen för förvaltningens
ledning.
Kommunfullmäktige gav 2015-05-18 § 71 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?”
Vid dagens sammanträde besvarar utbildningsnämndens ordförande
Monica Enberg (S) interpellationen enligt följande:
”1. Jag har ett stort förtroende för utbildningsförvaltningens ledning. Under den korta tid som jag har varit ordförande i utbildningsnämnden har
jag mött engagerade och kunniga medarbetare som verkligen har försökt
underlätta för mig att komma in i mitt uppdrag på ett bra sätt. Jag upplever en positiv atmosfär på min "nya" arbetsplats och alla medarbetare i
förvaltningens ledning bidrar till detta, förvaltningschef, stabschef och övriga medarbetare som jag samarbetar med.
2. Ledningen på utbildningsförvaltningen har varit mycket lyhörd för mina
tankar och de förändringar som jag har velat göra. I nuläget ser jag inte
att den kan eller bör förbättras.
3. Inga åtgärder planeras.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
____________________________
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§ 107

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Germund Winnberg (V), ersättare socialnämnden.
Germund Winnberg (V) avsäger sig i skrivelse inkommen 2015-05-26 sitt
politiska uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Socialdemokraterna föreslår Magnus Ståhl till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Magnus Ståhl (S) till ny ersättare i socialnämnden för tiden
2015-06-16--2018-12-31.

____________________________

§ 108

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Sofie Gustafsson-Fohlin (S), ledamot
kommunstyrelsen.
Sofie Gustafsson-Fohlin (S) avsäger sig i e-post 2015-06-07 sitt politiska
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna föreslår Leif Gerhardsson till ny ledamot och Inger
Sundbom till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Leif Gerhardsson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2015-06-16--2018-10-14.

att

välja Inger Sundbom (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2015-06-16—2018-10-14.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-15

sid 24 (24)

Paragrafer

90-111

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 109

Dnr 2015/145-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – att Borgholms kommun åter
kallar sig stad.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-05-25 att kommunfullmäktige beslutar
att Borgholms kommun återgår till att kalla sig stad.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________________________

§ 110

Dnr 2015/167-841 KS

Information; Framtida Turismorganisation – Graffmans utredning.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) informerar i korta drag
om ärendet. Ölands Kommunalförbund har beslutat att äska om tillägg till
2015 års budget, vilket kommer att behandlas vid ett kommande fullmätigemöte.
Graffmans utredning kommer att skickas ut till ledamöter och ersättare.
____________________________

§ 111

Dnr 2015/2-083 KS

Information; delrapport från Tillfällig fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på norra Öland.
Kommunstyrelsens och fullmäktigeberedningens ordförande Ilko Corkovic
(S) informerar i korta drag om beredningens arbete.
Delrapporten kommer att skickas ut till ledamöter och ersättare.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2015-06-15
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 18:07:51.
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

Johanna Nilsson

X
X
X
X
X

Iren Persson
Karl-Gustav Stegermark

N A F
e v r
j

s å
t

n
v
.

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

33

0 0 2

BILAGA 2 KF 2015-06-15 § 93
Voteringslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 18:24:11.

5. Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander m fl) - Önskemål om
motorcrossbana på Rullbackatippen i Böda Ja = KS-förslag Nej = anses besvarad med krav på nytt
område inom tre månader
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

Kennert Georgsson

X
X
X

X
X
X
X
X
Johanna Nilsson

X

X
Iren Persson

X

Karl-Gustav Stegermark
X
X
X
X

X
X
SUMMA:

19

Nej

Avst

Frånv

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

14

0

2

BILAGA 3 KF 2015-06-15 § 93

BILAGA 4 KF 2015-06-15 § 94
Voteringslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 18:38:19.

6. Tilläggsäskande, barnomsorg på obekväm arbetstid., utbildningsnämnden. Ja = 600 tkr Nej = avslag
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

Nej

X
X

Kennert Georgsson

X

X

X

X

X

X

Iren Persson
Karl-Gustav Stegermark

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
14

X
X

X

X
X

SUMMA:

Frånv

X
X

X
X
X

Johanna Nilsson

Avst
X

1

18

2

BILAGA 5 KF 2015-06-15 § 94
Voteringslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 18:39:51.

6. Tilläggsäskande, barnomsorg på obekväm arbetstid., utbildningsnämnden. Ja = KS 434 tkr Nej =
Marcel 600 tkr
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

Kennert Georgsson

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Johanna Nilsson

X
X
X
X

Iren Persson
Karl-Gustav Stegermark

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

23

Nej

Avst

Frånv

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

10

0

2

BILAGA 6 KF 2015-06-15 § 94

BILAGA 7 KF 2015-06-15 § 96

BILAGA 8 KF 2015-06-15 § 97
Voteringslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 19:07:43.

9. Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (lärarvillan och lärarbostaden, Runstens skola) Ja =
avslag Marcels tilläggsyrkande Nej = bifall till Marcels 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

Kennert Georgsson

X
X
X

X
X
X
X
X
X
Johanna Nilsson

X
X
X

Iren Persson
Karl-Gustav Stegermark

X
X

Nej

SUMMA:

23

Frånv

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Avst

X

7

X

X

3

2

BILAGA 9 KF 2015-06-15 § 97

BILAGA 10 KF 2015-06-15 § 98
Voteringslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 19:35:23.

10. Markanvisningsavtal, Projekt Kurortshospice Stora RörJa = avgöras ikvällNej = återremiss
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
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

Johanna Nilsson

Iren Persson
Karl-Gustav Stegermark

Nej

Avst

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

32

Frånv

1

0

2

BILAGA 11 KF 2015-06-15 § 98
Voteringslista nr. 6
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 19:36:45.

10. Markanvisningsavtal, Projekt Kurortshospice Stora Rör Ja = KS stå kvar Nej = stryka §
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

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Johanna Nilsson

X

X
Iren Persson
Karl-Gustav Stegermark

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

25

Nej

Avst

Frånv

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

8

0

2

BILAGA 12 KF 2015-06-15 § 98

Jag reserverar mig mot §1.3 Syfte, i Markanvisningsavtalet mellan Borgholms kommun och
Hospice Stora Rör. Jag anser att det är olämpligt att kommunen i avtal lägger fast att man ”...ska
utgå från en gemensam syn..., på detaljplanearbetet samt på konsekvenserna.” Att man
ska ”...bedriva ett aktivt samarbete...” och ”...tillsammans verka för att planeringsprocessen drivs
fram...”
Kommunen bör värna sitt oberoende i processer som denna och inte på förväg förbinda sig att ha en
viss inställning. Kommunen ska kunna genomföra sin myndighetsutövning helt förutsättningslöst
och opartiskt. De långsiktiga och allmänna intressena bör alltid vara överordnade enskilda
särintressen och inte kunna avtalas bort. Jag anser att denna typ av formuleringar är olyckliga och
kan urholka allmänhetens förtroende för kommunen ifall intressekonflikter skulle uppstå i
processen.
Jag vill gärna understyrka att jag anser att det förslag som presenterats för kommunstyrelsen ser
intressant och genomtänkt ut och att jag är positiv till satsningen som sådan, det är själva principen
att kommunen i förväg avtalar bort sitt eget oberoende som jag vänder mig mot.
Maria Lindmark (MP)

BILAGA 13 KF 2015-06-15 § 98

BILAGA 14 KF 2015-06-15 § 99
Voteringslista nr. 7
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 19:43:00.

11. Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande barn, blandade platser Ja = att sats stå
kvar Nej = strykas
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

Kennert Georgsson

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Johanna Nilsson

X
Iren Persson

X

Karl-Gustav Stegermark

X

Nej

X
X
X
SUMMA:

22

Frånv

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Avst

X

X

8

3

2

BILAGA 15 KF 2015-06-15 § 99

