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Innehållsförteckning:

Justerandes sign

§ 138

Godkännande av kungörelse

§ 139

Godkännande av dagordning.

§ 140

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de skolor
där övriga mellanstadiet går.

§ 141

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Julius Sääf) – öppna Runstens skola m m.

§ 142

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Norra
Ölands stad.

§ 143

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till
Borgholms Stad med Ölands norra kommun.

§ 144

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Borgholm
norra Ölands stad.

§ 145

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – upplåtande av plats för ett barn/ledamot.

§ 146

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – fria sjukresor till kommunens pensionärer.

§ 147

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – tandvård till kommunens pensionärer.

§ 148

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – bidrag till kommunens kobönder.

§ 149

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) - skattesänkning alt höjt bostadsbidrag
till kommunens pensionärer.

§ 150

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – fria busskort till kommunens pensionärer.

§ 151

Information – utbildningsnämndens verksamhet.

§ 152

Nyval nämndemän 2016-2019.

§ 153

Antagande av Detaljplan Böda 1:23 m fl ”Böda skola”.

§ 154

Justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun

§ 155

Risk- och Sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.

§ 156

Tillfällig fullmäktigeberedning; Demokratiberedning.

§ 157

Motion (S, V, MP) – Demokratiberedning.

§ 158

Motion (Eva Wahlgren C) – giftfri kommun.
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§ 159

Motion (Marcel van Luijn M) – klimatkompensering.

§ 160

Motion (Lasse Leijon och Kjell Ivar Karlsson SD) - inköp av traktor till
Borgholms demensboende.

§ 161

Avsägelse politiskt uppdrag; Torbjörn Nilsson (M), ersättare utbildningsnämnden.

§ 162

Avsägelse politiskt uppdrag; Jonas Nilsson (FÖL), ersättare utbildningsnämnden.

§ 163

Avsägelse politiskt uppdrag; Hans Klingeteg (S), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

§ 164

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande beredning av motionen att Borgholm återkallar sig stad.

§ 165

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande bifallen motion avseende promenadstig längs stranden
från Kapelludden till Köpingsvik.

§ 166

Sammanträdesdagar 2016.

§ 167

Redovisning – beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner.

§ 168

Information om återtagen motion.

_____________________________

§ 138
Godkännande av kungörelse
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________
§ 139
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) meddelar följande förändring av dagordningen:
Ärende 17 – val av nämndemän flyttas fram till efter ärendet Information från
utbildningsnämnden.
Tillkommande ärenden:
Avsägelse politiskt uppdrag – Hans Klingeteg.
Anmälan av nio motioner.
Justerandes sign
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Marcel van Luijn (M) framför synpunkter på att den allmänpolitiska debatten
som tidigare utlovats inte anordnas vid dagens sammanträde.
Ordföranden meddelar att presidiet är medvetet om detta och ska försöka
bättra sig till nästa år.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar
och tillkommande ärenden.
_____________________________

§ 140

Dnr 2015/231-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går.
Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag
2015-09-13
att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör
hemma, för elevernas bästa.
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men har valt att inte delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden
för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige.
_____________________________
§ 141

Dnr 2015/232-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Julius Sääf) – öppna Runsten skola m m.
Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag
2015-09-13
att man öppnar åter Runsten skola, för förskola och lågstadium. Använd
Gärdslösa för att skapa en mellanstadieskola av högsta klass (inkl åk 6)
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men har valt att inte delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden
för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige.
_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2015/256-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Norra
Ölands stad.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Norra
Ölands stad.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 143

Dnr 2015/257-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till
Borgholms Stad med Ölands norra kommun.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Borgholms
stad med Ölands norra kommun.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 144

Dnr 2015/258-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till
Borgholm norra Ölands stad.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Borgholm
norra Ölands stad.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________
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Dnr 2015/259-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – upplåtande av plats för ett barn/
ledamot.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att de invalda kommunfullmäktigeledamöter som röstade på något parti
inom 7-klövern i riksdagsvalet, tar ert ansvar för er invandringspolitik och
upplåter plats för minst ett barn per ledamot, så att kommunen och staten slipper stå för kostnaderna för dessa 33 barn.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 146

Dnr 2015/260-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – fria sjukresor till kommunens
pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommuns pensionärer får fria sjukresor.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 147

Dnr 2015/261-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – tandvård till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommuns pensionärer ska, precis som de asylsökande, få
tandvård för 500 kronor för varje tandvårdsperiod.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2015/262-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – bidrag till kommunens kobönder.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommun betalar ett kobidrag på 1 000 kronor per ko till
Borgholms kommuns kobönder och med start redan i januari 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 149

Dnr 2015/263-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) - skattesänkning alt höjt bostadsbidrag till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att pensionärer som har max 12 000 kronor i pension ska få en skattesänkning med 500 kronor per månad eller alternativt ett höjt bostadsbidrag
med 500 kronor per månad.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till socialnämnden för
beredning.
_____________________________

§ 150

Dnr 2015/264-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Lasse Leijon SD) – fria busskort till kommunens
pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att pensionärerna i Borgholms kommun ska erhålla gratis busskort.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

Justerandes sign
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§ 151
Information – utbildningsnämndens verksamhet.
Utbildningschef Lars Bylund och utbildningsnämndens ordförande Monica
Enberg (S) redogör, i enlighet med Kommunallagen 3 kap 15 §, för utbildningsnämndens verksamhet utifrån de övergripande verksamhetsmål som
kommunfullmäktige antog 2012-12-17.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor.
_____________________________

§ 152

Dnr 2015/267-116 KS

Nyval nämndemän 2016-2019.
Kalmar Tingsrätt meddelar 2015-06-29 att mandattiden för samtliga nämndemän går ut i år och att nyval av fem nämndemän måste företas för perioden 2016-2019.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) redogör för att de som nominerats eller
själva anmält intresse får tillfälle att presentera sig och att valet därefter
kommer att genomföras genom att ledamöterna på en röstsedel kryssar för
de personer de anser ska väljas till nämndemän.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att valet ska ske genom fri lottning.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser
att valet ska genomföras genom röstsedlar.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill rösta med röstsedel
säger ja. Den som vill lotta röstar nej
Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 2)
Valet ska därmed genomföras genom röstning.
Följande personer har bjudits in till dagens sammanträde för att presentera
sig innan valet genomförs:
Lars-Göran Andersson, Nina Andersson-Junkka, Peter Bengtsson, Jennie
Engstrand, Christer Johnsson, Zissios Reizopoulos, Anna Erici, Bo Eriksson,
Lisbeth Jonasson, Ingemar Kruuse, Henrik Linnarsson och Gunvor Thörnblad
Justerandes sign
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Vid sammanträdet nominerar Centerpartiet även Sven-Göthe Lidheim.
Efter presentationerna genomförs valet med 2:e vice ordförande som röstmottagare och justeringsmännen som rösträknare.
Vid röstningen avlämnas 35 röstsedlar, varav en bedöms vara ogiltig.
Röstningen utfaller enligt följande:
Lars-Göran Andersson
Nina Andersson-Junkka
Peter Bengtsson
Jennie Engstrand
Christer Johnsson
Zissios Reizopoulos
Anna Erici
Bo Eriksson
Lisbeth Jonasson
Ingemar Kruuse
Henrik Linnarsson
Gunvor Thörnblad
Sven-Göthe Lidheim
totalt antal röster

3 röster
24 röster
1 röst
25 röster
1 röst
22 röster
13 röster
20 röster
22 röster
3 röster
18 röster
7 röster
11 röster
170 röster

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

utse följande personer till nämndemän under perioden 2016-2019:
Jennie Engstrand, Vickelstigen 2, 387 93 Borgholm.
Nina Andersson-Junkka, Sollidens slott, 387 92 Borgholm.
Zissios Reizopoulos, Byxelkroksvägen 55, 387 75 Byxelkrok.
Lisbeth Jonasson, Skogsvägen 5, 387 35 Borgholm.
Bo Eriksson, Håpegatan 6, 387 50 Köpingsvik.

Reservation vad gäller röstning/lottning
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

§ 153

Dnr 2015/108-214 KS

Antagande av Detaljplan Böda 1:23 m fl ”Böda skola”.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2015-08-27 § 173 kommunfullmäktige
att anta detaljplanen med tillhörande handlingar.

Justerandes sign
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Detaljplanen för Böda 1:23 m fl var ute på samråd i april/maj 2015 och sedan
på granskning i juni 2015. Ett granskningsutlåtande togs därefter fram och
planförslaget har justerats därefter. Detaljplanen med tillhörande handlingar
är färdig att antas.
Bakgrund och syfte
En privatperson har köpt den gamla skolan och planerar att bygga om lokalerna invändigt till bostäder, främst för sommargäster. Fastighetsägaren avser att fortsättningsvis hyra ut en av lokalerna för kommunal förskoleverksamhet. Föreslagen plan bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ombyggnad av Böda skola (fastighet
Böda 1:23) till bostäder. Befintlig detaljplan från 1957 medger ”Allmänt ändamål” för fastigheten och bygglov kan ej beviljas om inte en ny detaljplan
tas fram. Planen syftar även till att uppdatera befintlig detaljplan så att den
stämmer överens med den exploatering som skett under åren.
Behovsbedömning
En behovsbedömning har upprättats och medger att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet
Detaljplanen följer planens intentioner och möjliggör en ombyggnad av Böda
skola. Planen har gjorts flexibel för att kunna möta en framtidsutveckling i
Böda.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-22 fanns även upprättat exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren Villa Böda AB för
godkännande.
I avtalet förbinder sig fastighetsägaren bland annat att
- fastigheten planläggs med en markanvändning för skolverksamhet.
- säkerställa att fastigheterna Böda 1:2 och Böda 1:4 får utfart till väg 136.
- allmänna ledningars rätt i fastigheten säkerställs.
- bekosta eventuell utbyggnad av va-nätet inom fastigheten.
- dräningsledningar och dagvatten inte får kopplas på allmänna spillvattenledningen.
- garantera att mark utanför exploateringsområdet avsedd för väg eller annan
allmän plats inte nyttjas till upplag eller annat ändamål som står i samband
med områdets bebyggande utan att först inhämta polisens tillstånd och om
nödvändigt väghållaren och markägaren samtycke.
- ädellövträd med en diameter över 20 cm i brösthöjd ska sparas inom fastigheten i görligaste mån.
- i köpehandlingar underrätta eventuell framtida köpare om ovanstående
skyldigheter.
Av avtalet framgår också att fastighetsägaren erlägger avgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen enligt tidigare ingånget planavtal vilket innebär att bekosta samtliga kommunens kostnader för framtagande av detaljplanen. Vinner detaljplanen laga kraft befrias fastighetsägaren från att betala bygglovsJusterandes sign
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avgift eller planavgift för framtida planenligt bygglovsansökningar rörande
fastigheten eftersom detta anses erlagt i och med att fastighetsägaren betalat
kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.
Bedömningen är att exploateringsavtalet kan godkännas av kommunstyrelsen då det inte innebär några kostnader för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 169
att godkänna upprättat exploateringsavtal med Villa Böda AB.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 169 kommunfullmäktige
att anta Detaljplanen Böda 1:23 ”Böda Skola” med tillhörande handlingar.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Detaljplanen Böda 1:23 ”Böda Skola” med tillhörande handlingar.

Jäv
Per Lublin (nÖP)
Annette Hemlin (FÖL)
_____________________________
§ 154

Dnr 2015/183-344 KS

Justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-25 § 146
att överlämna förslaget om justering av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten (VA) i Borgholms kommun, vidare till kommunfullmäktige för
antagande enligt bifogade handlingar.
Fastigheter som angränsar till eller ligger i ett verksamhetsområdes direkta
närhet ska ses som samma sammanhang och ingå i sådant. Justering av
verksamhetsområde (VO) ska ske kontinuerligt för att inkludera dessa nytillkomna fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter
som nyligen bebyggts. En samlad, årlig revidering ger huvudmannen förutsättningar för en välplanerad utbyggnad.
Verksamhetsområdena bör även vara så noggrant angivna som möjligt.
Fastighetsägare kan begära anslutning snarast om fastigheten ingår i VO.

Justerandes sign
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Om då VO omfattar mer än aktuell bebyggelse kan huvudmannen vid begäran tvingas ansluta nytillkomna fastigheter snarast. Anslutning av vitt spridda
fastigheter ger ett ineffektivt utbyggnadsarbete med avsteg från aktuell
planering.
VO ska därför justeras till att enbart inkludera fastigheter med befintlig bebyggelse eller avstyckade tomter med förhandsbesked för bygglov. Verksamhetsområde som inkluderar större fastigheter bör avgränsas till att enbart
innefatta ett avgränsat område som inkluderar fastighetens bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområden för dricksvatten (V) och spillvatten (S) i Binnerbäck, Enerum, Hörninge,
Mellböda, Spjutterum och Äpplerum som ingår i de geografiska områden
som omfattas av va-distrikten Högby, Köping, Böda, Runsten respektive
Räpplinge.
I områdena finns sedan tidigare beslutade verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.
I Husvalla, Kolstad, Kvarnstad, Sammelstorp, Törneby och Åstad som ingår
i de geografiska områden som omfattas av va-distrikten Föra, Källa, Köping
och Långlöt föreslås en justering verksamhetsområden för dricksvatten (V).
I områdena finns sedan tidigare beslutade verksamhetsområden för vatten.
Det som föreslås är, att enligt bifogad lista:
- justera befintligt verksamhetsområde för vatten (V) och/eller spillvatten (S)
till att inkludera hela eller delar av ett antal fastigheter i områdena, i anslut
ning till verksamhetsområdena.
- för enstaka fastigheter justera befintligt verksamhetsområden för vatten (V)
och/eller spillvatten (S) till att enbart innefatta bebyggd del av fastighet.
I bilaga till ärendet finns översiktskartor över de geografiska områdena som
omfattas av förslaget, lista med fastighetsbeteckningar, om hela eller del av
fastigheten ingår, vilka va-tjänster som fastigheten föreslås omfattas av, samt
till vilket va-distrikt de tillhör.
Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster drivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V),
spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena ska hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt
när nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer
verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom
utökning, ska även detta beslutas av fullmäktige. Samtliga fastigheter ska
vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild över aktuellt VO.
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar bl a kommunens
skyldighet att ordna vattentjänster.
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Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 170 kommunfullmäktige
att anta justering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten (VA) i
Borgholms kommun, enligt tillhörande handlingar.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstarerar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta justering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten (VA) i
Borgholms kommun, enligt tillhörande handlingar.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet
Protokollsanteckning
”Tvivlar på att någon av ledamöterna har koll på alla de gränsjusteringar som
ingår i detta ärende och finner det förmätet att kommunfullmäktige utan en
närmare genomgång tar ställning.
Jag vill inte delta i beslut i ärenden som jag inte är insatt i och detta borde
även gälla kommunfullmäktiges övriga ledamöter.
Som en liten parantes kan nämnas att det parti som jag tillhör varken har representation i samhällsbyggnadsnämnden eller BEAB:s styrelse, där möjligen önskvärd information hade kunnat erhållas)
Den ende ”välinformerade” synes ha varit Peder Svensson (C) som under
mötet gick upp i talarstolen och förklarade att han hade råkat upptäcka att
hans egen tomt berördes av ärendet, varför han hade en del synpunkter.
Som berörd borde Peder då istället ha avstått från att alls delta i ärendet, vilket han uppenbarligen inte fattade.
Ingen annan reagerade, vilket väl säger en del om kommunfullmäktige.
Per Lublin (nya Ölandspartiet)”
_____________________________

§ 155

Dnr 2015/215-169 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
Kommunen har utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldighet att göra risk- och sårbarhetsanalys vart fjärde år. Hur denna analys
skall göras regleras i MSBFS 2015:5 ”Myndigheten för samhällsskydd och
beredskapsföreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser”.
Justerandes sign
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I föreskriften så anges att kommunen skall göra en övergripande risk- och
sårbarhetsanalys under det första kalenderåret efter ordinarie val. Analysen
skall tillsändas Länsstyrelsen senast 31/10.
Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och med
utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. Uppföljningen
och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari
året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år.
I tjänsteskrivelse 2015-09-07 redogör säkerhets- och utvecklingsstrateg
Anders Sporrong för ärendet.
Arbetet med ny risk och sårbarhetsanalys påbörjades redan våren 2014. En
riskhanteringsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt
från BEAB, har gemensamt arbetat igenom frågeställningarna som ligger till
grund för den framtagna analysen. Gruppen har träffats ett 10-tal gånger.
Kommunen har också utifrån sitt områdesansvar anmodat annan samhällsviktig verksamhet inom kommunens yta att delta med uppgifter till underlag
för den samlade bedömningen. Räddningstjänsten, Landstinget och EoN har
lämnat uppgifter.
Utkastet till analys har stämts av med samtliga förvaltningschefer samt VD
för Borgholm Energi AB.
I beslutsunderlaget finns analysen och ett antal bilagor. Den viktigaste bilagan, är bilaga 4 där brister/utvecklingsområden har listats och förslag till tidsbestämda åtgärder har angivits. Även dessa åtgärder har stämts av med berörda verksamheter.
Några av bilagorna är försedda med sekretess då dessa uppgifter delvis har
hämtats från STYREL-uppdraget (vilket är sekretessbelagt). Grundskälet för
sekretessbeläggning av vissa uppgifter i en risk- och sårbarhetsanalys är att
samhället inte skall underlätta för en illasinnad person/organisation att skada
samhällsviktiga verksamheter eller sätta dessa ur spel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-09-15 § 314 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
att besluta att årlig uppföljning och bedömning (år 2-4) av risk- och sårbarhetsanalysen beslutas av kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-22 redogjorde säkerhets- och
utvecklingsstrateg Anders Sporrong för ärendet. I analysen listas vad man
ska göra åt bristerna. Kostnaderna som uppkommer på grund av bristerna
behandlas tillsammans med beslut om åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 158 kommunfullmäktige
att anta Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig uppföljning och bedömning (år 2-4) av risk- och sårbarhetsanalysen.
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Yrkanden
Monica Enberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock bör organisationsskissen i RSA kompletteras avseende nämndernas ansvarsområden.
Ordföranden konsterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig uppföljning och bedömning (år 2-4) av risk- och sårbarhetsanalysen.

_____________________________

§ 156

Dnr 2015/220-080 KS

Tillfällig fullmäktigeberedning; Demokratiberedning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-08-31 § 293 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 176 kommunfullmäktige
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Yrkanden
Joel Schäfer (S), Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig Bertilsson (C) påpekar att förslaget vad gäller representationen i beredningen strider mot taget beslut vad gäller tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Vidare föreslås Peder Svensson (C) som ordinarie ledamot med Emma
Jenssen (C) som ersättare i beredningen.
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Ordföranden förtydligar att val av representanter till beredningen kommer att
genomföras när pågående fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling
på norra Öland är avslutad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den
politiska processen.

att

beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart
och ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.

Ledamöter och ersättare utses när pågående fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland är avslutad.
_____________________________

§ 157

Dnr 2014/170-109 KS

Motion (S, V, MP) – Demokratiberedning.
Ilko Corkovic (S), Arne Tärnblom (V) och Maria Lindmark (MP) föreslår i motion 2014-08-04 kommunfullmäktige
att det ska inrättas en fast fullmäktigeberedning kallad Demokrati &
medborgarutskottet.
att beredningen får till huvuduppgift att vitalisera demokratiarbetet och ut
veckla, fördjupa och upprätthålla dialogen med kommunens innevånare.
att beredningen ska ha 4 ordinarie och 4 ersättare från styrande majoriteten, samt 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från oppositionen.
att beredningen ska utforma en arbetsordning som sedan ska godkännas
av fullmäktige.
att beredningen ska förses med en egen budget och ha tillgång till utredningsresurser.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-08-18 § 146 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-07-16 redovisar kommunledningskontoret att de anser att motionen bör avslås då försök först bör göras med tillfällig beredningen innan en fast beredning inrättas.
Kommunledningskontoret anser att det är upp till kommunfullmäktige att besluta om en tillfällig eller fast demokratiberedning ska inrättas.
Justerandes sign
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Förslagsvis skulle en tillfällig fullmäktigeberedning kunna tillsättas under året
för att arbeta med att ta fram riktlinjer för hur kommunens medborgardialog
ska fungera. Detta kan kommunstyrelsen i så fall föreslå fullmäktige att besluta i annat ärende.
Av skrivelsen framgår att det är vanligt bland större kommuner och kommuner med annan typ av nämndorganisation med färre nämnder, att ha en demokratiberedning. Beredningen har representanter från alla partier som finns
i fullmäktige.
Beredningarna ska ansvara för att utveckla former för att fördjupa demokratin
för medborgare och förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter
och idéer tas tillvara i den politiska processen.
Enligt protokollen från beredningarna framgår att det inte är så många ärenden som demokratiberedningarna handlägger, utan det är mest informationsärenden.
Vid kontakt med Vimmerby kommun framgår att de efter senaste valet lade
ner sin demokratiberedning. Frågorna handläggs nu av kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets bedömning
Att inrätta en fast fullmäktigeberedning skulle innebära en utökad nämndorganisation.
Utifrån efterfrågan och behov av medborgardialog skulle en tillfällig fullmäktigeberedning kunna inrättas på försök under nuvarande mandatperiod för att
eventuellt bli en fast beredning vid kommande mandatperioder.
Ett första arbete för den tillfälliga beredning skulle exempelvis kunna vara att
ta fram riktlinjer hur kommunens medborgardialoger ska utformas.
Efter utvärdering av hur arbetet i beredningen fungerar, skulle ytterligare frågor kunna lämnas över till beredningen.
Då motionen föreslår att fasta beredningar inrättas bör de avslås.
Kommunfullmäktige kan i annat ärende besluta att en tillfällig demokratiberedning inrättas om det är detta fullmäktige vill.
Konsekvensanalys
Kostnaderna för fullmäktigeberedningar måste budgeteras. För år 2015 finns
budget för en beredning, landsbygdsutveckling norra Öland. Denna avslutas
under hösten.
För att tillsätta en ny fullmäktigeberedning fast eller tillfällig krävs att medel
budgeteras även 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-08-31 § 292 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 175 kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

_____________________________
§ 158

Dnr 2014/278-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) – giftfri kommun.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion 2014-12-15
att Borgholms kommun antar att miljömål om att kommunen ska vara giftfri.
att kommunen gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga
ämnen kan finnas.
att kommunen, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara giftfri,
gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter.
att kommunen ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de
kriterier som Miljöstyrningsrådet anger.
att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt
om oss.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-01-19 § 10 motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnen föreslår 2015-08-27 § 170 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att motionen berör ett mycket angeläget område där vi vet att många människor, inte minst barn och
ungdomar, kommer i kontakt med många fler kemikalier än tidigare generationer, genom bland annat kläder, leksaker, byggmaterial m m.
I Borgholms kommun har redan genomförts en del åtgärder och annat pågår
i den ordinarie verksamheten. Motionen innebär ett fortsatt men mer ambitiöst arbete från kommunens sida att arbeta för en giftfri vardag.
Motionen pekar på några av de farliga ämnen som kan ingå i t ex hårvårdsmedel, schampo, kläder, livsmedel, dricksvatten, byggmaterial m.m. I
motionen pekas också på det arbete som genomförts av riksdag, regering
och inom Kemikalieinspektionen (KEMI).
Samhällsbyggnadsnämndens motiering av beslutet
Inom Borgholms kommun har samhällsbyggnadsnämnden sedan flera år prioriterat sex angelägna miljömål, bland annat Giftfri miljö. I årets verksamhetsplan genomförs några aktiviteter om jordbrukets användning av bekämpJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

19 (27)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-10-19

138-168

ningsmedel, dels ett tillsynsprojekt och dels genom att delta i ett nationellt
projekt tillsammans med Jordbruksverket och KEMI. Förra året genomförde
miljöavdelningen ett projekt om användning av hårfärgsmedel samt ett kontrollprojekt för dricksvatten.
Kommunens ekonomiavdelning ansvarar för upphandling och inköp. Kommunen har en upphandlingspolicy, dock med svaga krav inom miljöområdet.
För närvarande ställs inga särskilda krav på giftfria produkter vid upphandling. Denna policy ska arbetas om i höst och då kan ambitionerna om bland
annat ”giftfri upphandling” ökas.
BEAB:s städverksamhet har sedan flera år ett pågående arbete med att minimera användningen av så många kemiska produkter som möjligt genom att
använda andra metoder, torrstädning, vatten, andra textilier etc.
Någon kartläggning vilka ämnen och produkter som kan innehålla farliga kemiska ämnen, var de finns, vilka mängder och hur man ska avveckla användningen, finns inte. Något systematiskt arbete med att informera och öka
kunskapen hos medborgarna, som motionären efterlyser, finns inte heller.
Kemiska ämnen finns inom många områden, i företag, inom kommunens
verksamheter och hos privatpersoner. Inom flera verksamheter, t ex företag
och lantbruk, har i många fall användningen av farliga kemiska produkter
minskat.
Det finns ett stort behov av att öka kunskapen hos vanliga medborgare och
fasa ut kemiska produkter i hemmen och i vardagsmiljön. Några angelägna
områden att arbeta vidare med är:
● Kemiska ämnen inom trädgårdsnäringen och i enskilda trädgårdar.
● Kemiska ämnen och produkter inom förskolor och skolor.
● Bilvårdsprodukter inom verkstad och i enskilda hem.
● Eldning av sopor där det ofta ingår plast, metaller, färger m m.
● Byggmaterial, produkter som används till reparation och underhåll.
● Kommunens inköp och den kommunala upphandlingen.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 173 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att uppdra till miljö- och hållbarhetsberedningen att handlägga motionen vidare.

Yrkanden
Eva Wahlgren (C) yrkar bifall till motionen.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till första att-satsen, men vill ändra andra attsatsen, vilket tas tillbaka senare under sammanträdet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

att

uppdra till miljö- och hållbarhetsberedningen att handlägga motionen
vidare.

_____________________________

§ 159

Dnr 2015/13-109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) – klimatkompensering.
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2015-01-15
att Borgholms kommun snarast börjar miljökompensera för sina flygresor
att Borgholms kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system
för hur övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.
att Borgholms kommun utformar regler för hur klimatkontots eller -fondens
medel ska användas.
att uppdra åt ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-01-19 § 5 motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2015-08-27 § 169 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Förslaget innebär att kommunen ska starta ett klimatkonto som förvaltningar
och kommunala bolag betalar in till utifrån de utsläpp av koldioxid som uppkommer från flygresor men även på sikt för bilresor med bensin- och dieselbilar. Förvaltningarna och de kommunala bolagen kan sedan ansöka om
pengar från detta klimatkonto till projekt med uttalad miljönytta, gärna med
lokal förankring. Kommunen ställer upp vilka kriterier som ska gälla för beviljande.
Samhällbyggnadsnämndens motivering av beslutet
Klimatkompensering är en del i Kalmar läns gemensamma satsning på att bli
en fossilbränslefri region senast till år 2030. Mörbylånga, Torsås och Kalmar
är först ut med att ha infört ett system för klimatkompensering av kommunala
resor. De tre kommunernas modell bygger på ett förslag som tagits fram i
Kalmar län och där Borgholms kommun tidigare deltagit i arbetet genom vår
klimat- och energistrateg.
Borgholms kommun har utarbetade strategier för klimat, energi och transporter för 2011-2014. Dessa måste uppdateras och också implementeras bättre
Justerandes sign
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i den ordinarie verksamheten. Bland annat måste dessa strategier användas
bättre inom upphandling och resor. Klimatkompensering är ett bra sätt att
växla upp kommunens miljöarbete, synliggöra det och bättre engagera förtroendevalda och medarbetare.
Med ett system för klimatkompensering får förtroendevalda och anställda
möjlighet att själva bidra till kommunens miljöarbete och bidra till att kommunens och länets mål uppfylls. Kommunen får också en drivkraft att ta fram
olika och miljömässigt bättre alternativ än vad som erbjuds idag. Själva arbetet med överföring av pengar i samband med en resa sköter ekonomiavdelningen.
Klimatförändringen är en vår tids största globala utmaningar och har redan
fått stora konsekvenser världen runt. Detta gäller också för en kustkommun
som vår.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 174 kommunfullmäktige
att bifalla motionen innebärande att Borgholms kommun snarast börjar miljökompensera för sina flygresor.
att uppdra till miljö- och hållbarhetsberedningen att utreda möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och
kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.
att uppdra till miljö- och hållbarhetsberedningen att utforma regler för hur
klimatkontots eller -fondens medel ska användas.
att uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att uppdraget enligt andra och tredje att-satsen
ges till samhällsbyggnadsnämnden i stället för föreslagen beredning.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget att uppdra till miljö- och hållbarhetsberedningen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
van Luijns förslag att ge uppdragen till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justerandes sign

bifalla motionen innebärande att Borgholms kommun snarast börjar
miljökompensera för sina flygresor.
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att

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och
kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.

att

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utforma regler för hur klimatkontots eller -fondens medel ska användas.

att

uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.

_____________________________
§ 160

Dnr 2015/110-109 KS

Motion (Lasse Leijon och Kjell Ivar Karlsson SD) - inköp av traktor till
Borgholms demensboende.
Lasse Leijon (SD) och Kjell Ivar Karlsson (SD) föreslår i motion 2015-04-13
att kommunen inhandlar en gammal traktor som placeras så att de demensboende kan se den inifrån boendet m m.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-04-13 § 45 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden beslutade 2015-08-27 § 96
att motionen bör avslås då skattebetalarnas pengar inte bör användas till inköp av traktorer.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 172 kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Lasse Leijon (SD) yrkar bifall till motionen.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen med tillägget att kostnaden får begränsas till 20 tkr från socialnämndens budget.
Jan-Olof Forslund (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag och bifall,
vilka ska ställas under proposition. Därefter ställs tilläggsyrkandet eventuellt
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 3 nej-röster, 8 ledamöter avstår från
att rösta (BILAGA 4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 5)
_____________________________

§ 161

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Torbjörn Nilsson (M), ersättare utbildningsnämnden.
Torbjörn Nilsson (M) avsäger sig i skrivelse 2015-09-21 sitt politiska uppdrag
som ersättare i utbildningsnämnden.
Moderaterna föreslår Anna Victor Hiort till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Anna Victor Hiort, Stenmursvägen 5, 387 92 Borgholm, till ny ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2015-10-20--2018-12-31.

_____________________________
§ 162

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Jonas Nilsson (FÖL), ersättare utbildningsnämnden.
Jonas Nilsson (FÖL) avsäger sig i e-post 2015-09-29 sitt politiska uppdrag
som ersättare i utbildningsnämnden.
Framtid Öland föreslår Maria Steen till ny ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

24 (27)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-10-19

138-168

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Maria Steen, Östra Alvaragatan 42, 387 73 Löttorp, till ny ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2015-10-20--2018-12-31.

_____________________________

§ 163

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Hans Klingeteg (S), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Hans Klingeteg (S) avsäger sig i skrivelse 2015-10-15 sitt politiska uppdrag
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

uppmana Socialdemokraterna att lämna förslag på ny ersättare.

_____________________________

§ 164

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande beredning av motionen att Borgholm åter kallar sig
stad.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”I maj väckte jag genom en motion frågan om att vår kommun skulle utnyttja
möjligheten att åter kalla sig stad och föreslog att detta lämpligen skulle göras till 200-årsjubiléet av stadens grundande.
Då detta vore ett föga kostnadskrävande sätt att slå ett extra slag för Borgholm – och genast göra Borgholm till Sveriges 14:e största stad – och ett
lyckat sätt att inleda jubileumsåret, så föreslog jag också att beslutet borde
tas så snabbt att det kan vara klart till årsskiftet.
Då ärendet inte finns med bland kommunstyrelsens handlingar för beredning
till kommande kommunfullmäktigemöte, så undrar jag hur långt behandlingen
av motionen har kommit och när beslut ska kunna tas i kommunfullmäktige.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar interpellationen enligt följande:
”Din motion kommer att behandlas klart i kommunfullmäktige senast vid årsskiftet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har redan behandlat motionen.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 165

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande bifallen motion avseende promenadstig längs stranden från Kapelludden till Köpingsvik.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Det är snart tio år sedan som kommunfullmäktige beslutade bifalla en motion från mig om en promenadstig längs stranden från Kapelludden till Köpingsvik.
Ännu har dock inte denna promenadstig förverkligats.
T ex måste man fortfarande hoppa jämfota två meter för att komma över ett
dike vid Mejeriviken om man vill följa stranden. Privata sjöbodar på kommunal mark utgör hinder på andra ställen och på en sträcka vid Blå Rör är framkomlighet längs stranden avstängd med stenbröttlar och törne.
Hur länge ska det dröja innan denna efterlängtade promenadstig – som redan sedan länge är beslutad – kan bli verklighet?
Det är ju ingen lyxig asfalterad gångväg som det handlar om utan bara en
möjlighet att kunna gå till fots genom naturen längs stranden som man nu
bara kan på vissa få sträckor, som t ex runt Sjöstugeudden. En stig som i
princip skulle kunna bli upptrampad av sig själv, bara den äntligen görs framkomlig.”
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar interpellationen enligt följande:
”Per Lublin har i sin interpellation daterad den 14 september 2015 ställt frågan om varför kommunen inte förverkligat denna promenadstig trots att
Kommunfullmäktige bifallit hans motion för snart tio år sedan.
Själv är jag inte nöjd med det vi åstadkommit i denna fråga hittills. Det krävs
en hel del åtgärder för att få en sammanhängande promenadstig längs
stranden mellan Kapelludden och Köpingsvik, en del mindre och en del mer
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kostsamma. De mindre kostsamma åtgärderna som t ex att ordna en övergång över diket vid Mejeriviken borde vi kunna leverera ganska snart. Det är
mer komplicerat när det gäller privata sjöbodar på kommunalmark och hindren som de vållar. Vi får helt enkelt ta upp ärendet till behandling igen för att
försöka få fram en bättre lösning. Dock kan inte lova att vi kan leverera en
hundraprocentig lösning som du efterfrågar nu beroende på vilka ekonomiska insatser som krävs från vår sida.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 166

Dnr 2015/237-006 KS

Sammanträdesdagar 2016.
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2016:
18 januari, 15 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 12 september, 17 oktober, 21 november samt 12 december.
_____________________________

§ 167

Dnr 2015/68-109 KS

Redovisning – beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner.
Till dagens sammanträde finns sammanställning över beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt ställningstaganden och beslut
från nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisning av dels kommunstyrelsens och
nämndernas ställningstaganden och beslut gällande medborgarförslag samt
dels beredningen av oavslutade motioner och medborgarförslag till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2014/185-109 KS

Information om återtagen motion.
Till dagens sammanträde finns information om följande återtagna motion:
Inrätta fullmäktigeberedning för att vitalisera demokratiarbetet m m
(Per Lublin ÖP)
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2015-10-19
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 klockan 18:05:34.
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
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Tjänstgörande ersättare
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BILAGA 2 KF 2015-10-19 § 151
Voteringslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 klockan 19:16:23.

17. Politiska uppdrag 2016-2019, Nyval av fem nämndemän JA = röstning med sedel NEJ = Lottning
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)
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(SD)
(FÖL
)
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(S)
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Ersättare

Kennert Georgsson

Karl-Gustav Stegermark
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Johanna Nilsson
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BILAGA 3 KF 2015-10-19 § 152

BILAGA 4 KF 2015-10-19 § 160
Voteringslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 klockan 20:47:32.

14. Motion (Lasse Leijon och Kjell-Ivar Karlsson SD) - inköp av traktor till Borgholms demensboende
Ja = avslå 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)
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)
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Ersättare
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