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§ 48
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________

§ 49
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) meddelar följande förändring av dagordningen:
Tillkommande ärenden:
Anmälan av en motion och två interpellationer.
Utgående ärende:
Motion och interpellation från Lasse Leijon, utgår då Leijon inte är närvarande.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen med
ovanstående förändringar.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
_____________________________

§ 50

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; Ny FÖL-ersättare.
Kommunfullmäktige godkände 2017-03-13 § 30 avsägelse från Gunilla
Sundström (FÖL).
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2017-03-31 att
Mats Olsson är ny ersättare för tiden 2017-03-31-2018-10-14.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2017/59-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Sofia Sundberg, Anna Thor, Sara
Hempel, Johanna Rosenqvist) – utbilda förskolans pedagoger för att
kunna bidra till en giftfri vardag för barnen.
Sofia Sundberg, Nedre Bygatan 7, 387 92 Borgholm, föreslår tillsammans
med Anna Thor, Sara Hempel och Johanna Rosenqvist, i medborgarförslag
inkommet 2017-02-27
att förskolans pedagoger får utbildning för att kunna bidra till en giftfri vardag för våra barn.
Vid dagens sammanträde redogör Sofia Sundberg för förslaget.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget lämnas till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
Yrkande
Per Lublin (nÖP) yrkar att förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; beslut i utbildningsnämnden
och beslut i kommunfullmäktige, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser
att beslut ska fattas i utbildningsnämnden.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som anser att beslut ska
fattas i utbildningsnämnden röstar ja. Den som anser att beslut ska fattas i
kommunfullmäktige röstar nej.
Vid omröstningen avges 16 ja-röster, 15 nej-röster och 1 ledamot avstår från
att rösta (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja mot 15 nej och 1 avstår
att

överlämna medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________
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Dnr 2017/83-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) – främjande av skolträdgårdar i Borgholms kommun.
Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, 387 95 Köpingsvik, föreslår i
medborgarförslag 2017-04-21
att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med syfte att undersöka
huruvida det finns möjligheter inom Borgholms kommun att införa skol
trädgårdar.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att inte
delta.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget lämnas till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden
för ställningstagande och beslut.
_____________________________
§ 53

Dnr 2016/44-008 KS

Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) –
måltiderna på de särskilda boendena.
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag
2016-02-19 gällande måltider på de särskilda boendena i kommunen
- se över kvalitet och kostnader för maten.
- skapa trivsam matsalsmiljö för gemenskap och matglädje.
- matsedeln ska annonseras i tidningen i god tid.
- övriga pensionärer ska ges möjlighet att komma till måltiderna i mån av plats.
- det ska finnas måltidsvärdar som hjälper till praktiskt och även stöttar och
får igång social samvaro.
- valmöjlighet med två rätter lunch och middag.
- ett salladsbord värt namnet.
- efterrätt efter huvudmålet.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-03-14 § 40 medborgarförslaget till
socialnämnden för beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutade 2016-06-23 § 80 godkänna beredning av medförslaget med tillägget att kostpolicyn bör ses över av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att återremittera ärendet till socialnämnden dels för remiss till kommunala
pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna och dels för besvarande av samtliga frågor som tas upp i medborgarförslaget.
att återremissen även ska omfatta uppdrag till socialförvaltningen
- att i samråd med berörda enhetschefer se över måltidsmiljön och
komma med förslag till förbättringar för att skapa en mer trivsam
miljö
- att återkomma med kostnadsförslag om måltidsvärdar skulle införas
på särskilda boenden, eventuellt i samarbete med arbetsmarknadsavdelningen (resursjobb).
Socialnämnden föreslår 2017-02-27 § 29
att kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.
att föreslå kommunstyrelsen att revidera kommunens kostpolicy.
Socialnämndens beredningsunderlag
Kostnaden för måltider per dygn i särskilt boende från och med 2017-01-01
123 kronor. Summan fastställs av Borgholm Energi AB (BEAB) (anm. och
taxan antas sedan av kommunfullmäktige). I denna summa ingår frukost,
lunch, middag, mellanmål samt nattmål.
I samband med att medborgarförslaget inlämnades genomfördes en undersökning med hjälp av en framtagen måltidsenkät. Merparten är nöjd med miljön, portionsstorlek samt att dagens system med alternativ rätt fungerar väl.
Alternativ rätt finns att tillgå om brukaren inte önskar den huvudrätt som står
på matlistan, vilket ger en viss valmöjlighet.
Intresset för ett större salladsbord är lågt. Efterrätt serveras tre dagar i veckan och de brukare som har behov av extra energität kost får efterrätt dagligen.
Pensionärer som inte bor på särskilt boende har möjlighet att, efter föranmälan, äta lunch på träffpunkterna i Borgholm, som har öppet 5 dagar i veckan,
och i Löttorp, som har öppet 2 dagar i veckan. Träffpunkterna har matplatser
för 45 respektive 20 personer.
Matsedeln annonseras idag i Ölandsbladet.
Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV
medverkade på det kommunala pensionärsrådet 2016-11-28 där pensionärsföreningarnas synpunkter inhämtades och besvarades.
Under socialnämndens möte framkom att:
- pensionärsföreningarna anser att måltidsmiljön nu har blivit bättre men att
förbättringsarbetet av måltidsmiljön ska fortsätta på enheterna.
- Matmiljön samt kosten bedöms skilja mellan Borgholm och Löttorp, på
Åkerbohemmet i Löttorp är önskemålen uppfyllda enligt pensionärsföreningarna.
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Förslag finns från kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en utredning
gällande kommunens kostpolicy, enligt remissvaret från det kommunala
pensionärsrådet.
Måltidsvärdar på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8 årsarbetare) och
en kostnadsökning motsvarande ca 3 miljoner kronor per år. Bedömning har
gjorts att måltidsvärdar inte behövs då befintliga resurser är tillräckliga vid
måltiderna.
Enhetscheferna har under hösten 2016 diskuterat och tillsammans tagit fram
följande förslag till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.
Dukning:
Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan vardag och helg samt att
det ska vara dukat inför varje måltid med tabletter, bestick och servetter.
Servering:
All servering sker intill brukaren genom karottsystem eller från vagn intill.
Personalen sitter med vid matbordet. Tillgång till frukt, uppskurna i små bitar,
och godis.
Kostråd:
Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där diskuterar vi kostfrågor. I
forumet ska tid även avsättas för diskussion om matsalsmiljön genom att lyfta
goda exempel.
Individnivå:
Varje enskild brukare har egna behov och önskemål som dokumenteras i
genomförandeplanen.
I återrapporteringen till PwC, ”granskning av kvalitet inom äldreomsorgen i
Borgholms kommun” visar rapporten ett positivt resultat gällande måltidssituationerna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21 konstaterades att revidering av kostpolicyn bör avvakta tills att utredningen Från matsal till restaurang
har genomförts.
Kommunstyrelsen 2017-03-21 § 61 föreslår kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Vid dagens sammanträde redogör förslagsställarna Birgitta Lundman och
Ene Kraner för sitt förslag och framför att de anser att medborgarförslaget
ska bifallas.
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Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens förslag att anse medborförslaget besvarat och bifall till medborgarförslaget, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser
medborgarförslaget besvarat.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 4)
Förslaget ska därmed anses besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 2 nej
att

anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 5)
_____________________________
§ 54

Dnr 2017/79-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – sextimmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen heltidslön.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion inkommen 2017-03-13
att kommunfullmäktige beslutar att på försök låta införa sextimmarsdag
med fullt bibehållen lön för alla som arbetar heltid på kommunens äldreboenden.
Lublin hänvisar till samma motivering som i den motion som kommunfullmäktige 2017-03-13 avslagit (Dnr 2016/154-109 KS)
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________
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Dnr 2017/99-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor
gällande gågatan (Storgatan).
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-04-10
att såväl kommunstyrelsen, Borgholm Energis styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott som även kommunfullmäktige var för sig och skyndsamt fattar beslut om nödvändiga åtgärder för att säkra gågatan mot attacker med tunga fordon.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________

§ 56

Dnr 2017/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande öppna sammanträden.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Borgholms kommun ska präglas av öppenhet, demokrati och medborgarinflytande. Det har kommunfullmäktige slagit fast.
Öppenheten har kommit långt och samtliga nämnders och kommunstyrelsens sammanträden är nu till huvuddelen öppna och webbsänds.
Så är det dock inte med det kommunägda bolagets sammanträden, trots att
BEAB hanterar en betydande del av kommunens medel.
Är det inte dags att även låta delar av BEAB:s styrelsesammanträden vara
öppna och webbsändas?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________

§ 57

Dnr 2017/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande beredskap vid terroristattentat.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Borgholm är en populär turistort med de risker som sådant idag kan medföra.
Justerandes sign
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Vilken beredskap har Borgholm – och jag tänker då inte minst på gågatan –
mot attentat av det slag som inträffade på Drottninggatan i Stockholm?
Vilken beredskap finns för att ta hand om skadade vid ett eventuellt terroristattentat?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________

§ 58

Dnr 2016/126-041 KS

Verksamhetsplan med budget 2017 och plan 2018-2019.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-25 § 183 kommunfullmäktige
att skattesatsen 2017 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.
att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2017.
att anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noterades att kom-munstyrelsens ram utökats med 140 tkr enligt bifallet yrkande i kommunstyrelsen.
att anta föreslagen investeringsram för år 2017 och föreslagna projekt samt
investeringsplan för 2018-2021.
att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av
drift- och investeringsmedel från 2016 till år 2017.
att delegera till kommunstyrelsen att föra in det intäktsbelopp som överstiger 10 mkr enligt det slutgiltiga beskedet om extra statsbidrag i kommunstyrelsens ram.
att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån d v s låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
att borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2017.
att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.
Vidare överlämnades till kommunfullmäktige
att godkänna revisionens förslag till budget för år 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21 § 185 att anta de föreslagna
att-satserna.
Förvaltningsrätten i Växjö har i dom 2017-03-23 upphävt tredje att-satsen
gällande antagande av Budget 2017, med plan för 2018 och 2019..

Vid dagens sammanträde tas tredje att-satsen, att anta Budget 2017 med
plan för år 2018 och 2019, upp till ny politisk behandling.
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Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag gällande tredje att-satsen.
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss för förnyat budgetarbete.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar att medel för utredningskostnader i kommunstyrelsens budgetram utökas med 100 000 kronor för en utredning med rubriken
”Från skolmatsal till skolrestaurang”.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall och återremiss samt ett tilläggsyrkande. Återremissyrkandet ställs under proposition
först, för att följas av proposition på tilläggsyrkandet.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet i dag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 6)
Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar vidare i ärendets behandling.

Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
tilläggsyrkandet.
Ordföranden konstaterar därmed bifalls tredje att-satsen med utökning av
kommunstyrelsens budgetram med 100 000 kronor till utredningskostnader.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noteras att kommunstyrelsens budgetram utökas med 100 tkr till utredningskostnader
enligt bifallet yrkande.

Reservation
Per Lublin (nöP) (BILAGA 7)
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Protokollsanteckning
”Att anta en budget som redan känns inaktuell genom att flera tilläggsbudgeteringar redan har behövt göras är ju bara helsnurrigt och medför dessutom
att gjorda ombudgeteringar måste göras om för att gälla. Allt på grund av
prestigeskäl för en kommunledning som här gör grundligt har bort sig. Istället
skulle det här vara ett utmärkt tillfälle att istället försöka frå fram en ny budget
för resten av året som bättre stämmer överens med verkligheten än den som
förvaltningsrätten har upphävt - och som bättre kan tillgodose dom verkliga
behoven. Att jag inte ställt fler yrkanden än att återremittera till budgetberedningen beror på att en budget inte kan beslutas utan att först gått den vägen.
Vilket flertalet ledamöter inte tycks ha fattat.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________

§ 59
Allmänhetens frågestund.
Medborgare Edgar Högström framför synpunkter och ställer frågor gällande
av kommunfullmäktige antagen policy och riktlinjer för utbetalning av bidrag
till enskilda vägar.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar frågor och informerar att riktlinjerna ska ses över och eventuellt tas upp för revidering.
_____________________________

§ 60
Presentation nya förvaltningschefer samt information om miljöfond.
Vid dagens sammanträde presenteras Anna Hasselbom-Trofast ny socialchef och Helena Svensson ny utbildningschef, som båda har tillträtt sina
tjänster under april månad.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) informerar att kommunen
och E-on under dagen undertecknat avtal där E-on avsätter 3,4 mkr till en
miljöfond för Borgholms kommun. Syftet med fonden är att stödja utveckling
och förbättring av havs- och havsnära kustmiljön. Bidrag ur fonden ska därför
endast ges till program, projekt eller andra aktiviteter som uppfyller detta.
_____________________________
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§ 61
Information om årsredovisning 2016 samt Allmänhetens frågestund.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för årsredovisning
2016.
Marcel van Luijn (M), Per Lublin (nÖP), Stig Bertilsson (C), Annette Hemlin
(FÖL) lämnar sina synpunkter på kommunens årsredovisning.
Allmänheten får tillfälle att ställa frågor till politiker och närvarande förvaltningschefer.
Inga frågor ställs av allmänheten.
_____________________________
§ 62

Dnr 2015/44-041 KS

Ansvarsfrihet 2016, kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Anders Marell (C) för upprättad revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-0328 att ansvarsfrihet beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2016.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Sune Axelsson (S), Eva Wahlgren (C), Stig Bertilsson (C),
Ulrika Lindh (C), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Mats Olsson
(FÖL), Jan Erici (M), Per Lublin (nÖP).
_____________________________
§ 63

Dnr 2015/44-041 KS

Ansvarsfrihet 2016, samhällsbyggnadsnämnden.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Anders Marell (C) för upprättad revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-0328 att ansvarsfrihet beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Justerandes sign
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bevilja ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden för år 2016.

Jäv
Sune Axelsson (S), Kennert Georgsson (S), Iren Persson (S), Lars-Erik
Larsson (V), Mats Karlsson (C), Karl-Gustav Stegermark (-).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________

§ 64

Dnr 2015/44-041 KS

Ansvarsfrihet 2016, socialnämnden.
Ordförande vid ärendet beredning och beslut är 1:e vice ordförande Tomas
Lind (FÖL)
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Anders Marell (C) för upprättad revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-0328 att ansvarsfrihet beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden för år 2016.

Jäv
Eva-Lena Israelsson (S), Bengt Jonsson (FÖL), Mikael Palmqvist (S), Eddie
Forsman (M), Marcel van Luijn (M), Ulrika Lindh (C), Daniel Nilsson (C).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________

§ 65

Dnr 2015/44-041 KS

Ansvarsfrihet 2016, utbildningsnämnden.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Anders Marell (C) för upprättad revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-0328 att ansvarsfrihet beviljas.

Justerandes sign
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Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att utbildningsnämnden inte beviljas ansvarsfrihet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bevilja ansvarsfrihet och inte bevilja ansvarsfrihet, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som beviljar ansvarsfrihet
röstar ja. Den som inte beviljar ansvarsfrihet röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster, 2 nej-röster och 1 ledamot avstår från
att rösta. Fem ledamöter har anmält jäv. (BILAGA 8)
Därmed beviljas ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2016.

Jäv
Eva Wahlgren (C), Lennart Olsson (C), Martin Johansson (S), Björn Andreen
(M), Emma Jensen (C).
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 9)
_____________________________

§ 66

Dnr 2015/44-041 KS

Ansvarsfrihet 2016, miljö- och hållbarhetsberedningen.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Anders Marell (C) för upprättad revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-0328 att ansvarsfrihet beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerandes sign
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Jäv
Sune Axelsson (S), Cecilia Ahlström (S), Tomas Lind (FÖL), Jan Erici (M),
Carl Malgerud (M), Karl-Gustav Stegermark (-).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________

§ 67

Dnr 2015/44-041 KS

Ansvarsfrihet 2016, gemensam hjälpmedelsnämnd.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Anders Marell (C) för upprättad revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-0328 att ansvarsfrihet beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för gemensam hjälpmedelsnämnd för år 2016.

Jäv
Ilko Corkovic (S).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________

§ 68

Dnr 2015/44-041 KS

Godkännande av årsredovisning 2016.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-03-21 § 51 årsredovisningen till revisorerna och föreslog kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för år 2016
Av årsredovisningen framgår bland annat följande
● Kommunens totala resultat blev 67 mkr.
● Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 85,9 mkr.
● Under 2016 investerades det för 46,2 mkr.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-03-28 att årsredovisningen
godkänns.

Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisningen för år 2016.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
Protokollsanteckning
”Anser att årsredovisningen är alltför otydlig och ofullständig.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________

§ 69

Dnr 2017/95-032 KS

Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark.
Socialnämnden beslutade 2017-01-30 § 3
att äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka hälso- och sjukvårdens
bilpark med en elbil.
Av beslutet framgår att vårdtyngden i hälso-och sjukvårdsenheten har ökat
med ökat med 31 % under 2016 och antalet inskrivna i hemsjukvården har
ökat med 29 %. Målet med kommunens och hälsocentralens samarbete,
”Hemsjukhuset”, är att patienterna vårdas mer hemma än på sjukhuset vilket
leder till ökat behov av kommunens hälso-och sjukvård.
Resursfördelning efter vårdtyngd visar på ett ökat behov i mellersta området
samt för sjuksköterskorna inom psykiatriska teamet. I mellersta området har
4-5 sjuksköterskor tillgång till 3 bilar dagligen. Sjuksköterskor inom psykiatriska teamet har ingen daglig tillgång till bil.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151, i samband med begäran
om utökning av hemtjänstens bilpark, bland annat
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
Ingen återrapportering har inkommit.
Vid sammanträdet framkommer att kommunstyrelsen inte har några medel
för utökning av socialnämndens bilpark utan ärendet måste behandlas av
kommunfullmäktige som tilläggsbudget.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-21 § 53 socialnämnden
att återrapportera det av kommunstyrelsen 2016-08-30 § 151 efterfrågade
arbetssättet och rutinerna vad avser förvaltningens bilar.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-21 § 53 kommunfullmäktige
att bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och sjuk
vårdens bilpark med en elbil.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och
sjukvårdens bilpark med en elbil.

_____________________________
§ 70

Dnr 2014/230-343 KS

Utökad dispens gällande genomförandetid för återströmningsskydd för
villafastigheter/hushållsfastigheter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-28 lyftes frågan
om utredningsuppdrag till kommunledningskontoret gällande återströmningsskydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 223
att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF § 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu
gällande 2014-12-31 till 2017-12-31.
att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor
som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I utredningen
ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i vattenmätaren och
att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej.
att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VA-jurist.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 82 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att förlänga dispensen för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter med
två år till 2019-12-31 med tanke på den omfattande utredning som pågår
hos Borgholm Energi AB.
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Kommunstyrelsen föreslog 2017-03-21 § 59 kommunfullmäktige
att förlänga dispensen avseende genomförandetid för återströmningsskydd
för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter med två år till 2019-1231, med tanke på den omfattande utredning som pågår hos Borgholm
Energi AB.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på förslaget då det är rimligt att behålla tidsgränsen.
Per Lublin (nÖP) tillstyrker dispensen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på förslaget, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förlänga dispensen avseende genomförandetid för återströmningsskydd för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter med två år till
2019-12-31, med tanke på den omfattande utredning som pågår hos
Borgholm Energi AB.

Protokollsanteckning
”Anser att återströmningsskydd för vanliga villafastigheter/hushållsfastigheter
är helt onödiga och att man därmed påtvingat många onödiga kostnader.
Istället för att förlänga dispensen bör man helt befria de aktuella fastigheterna
från att behöva anskaffa återströmningsskydd.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Hans Lundberg SD) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande att förhindra smittspridning i skolan.
Kommunfullmäktige gav 2016-12-12 § 200 Hans Lundberg (SD) rätt att
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Enligt folkhälsomyndigheten har antalet fall av den resistenta bakterien
MRSA ökat dramatiskt i Sverige det senaste året, även antalet fall av den
smittsamma och allvarliga sjukdomen Tbc har ökat under samma period.
Utöver det egenansvar som den enskilde eleven har för sin hälsa, så har
även skolan ett ansvar för elevernas hälsa – något som regleras ibland annat
Skollagen (2010:800)2 kap 25 §: Elevhälsan ska omfatta medicinskaka, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Med hänvisning till ovanstående frågar vi följande:
- Vad gör kommunen för att förhindra att utbrott av smittsamma sjukdomar
sker i kommunens skolor?
- Finns det några åtgärdsplaner om ett sjukdomsutbrott skulle ske?
- Om så inte är fallet, avser ni att ta fram sådana?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”Kommunen arbetar på flera sätt för att minska risken för utbrott av smittsamma sjukdomar i exempelvis kommunens skolor, men även i andra verksamheter. I stort sätt all personal på skolorna arbetar på olika sätt med hygienfrågor. Städpersonal har rutiner och städutrustning för att minska risken att
bakterier sprids. De använder exempelvis separat utrustning vid städning av
utrymmen där livsmedel hanteras för att minska risken att bakterier sprids till
barnen genom maten. Kostpersonalen har också olika rutiner kring hantering
av livsmedel för att minska risken av att bakterier sprids.
Vi har livsmedelsinspektörer på samhällsbyggnadsförvaltningen som genomför inspektioner i våra verksamheter för att se till att det finns rutiner för att
minska olika risker för spridning av bakterier. Finner de brister åtgärdas
dessa. Den pedagogiska personalen har olika rutiner för att hantera barnen i
förskolorna och skickar exempelvis ut information till vårdnadshavarna om
vilka regler som gäller så att de inte lämnar sjuka barn som då smittar andra
barn. Pedagogerna lär barnen, både i förskola och skola, olika beteenden
kopplat till hygien så som exempelvis att tvätta händerna innan de äter. I skolorna genomförs ett kontinuerligt förebyggande och hälsofrämjande arbete
som framför allt leds av elevhälsans personal. Förutom att vaccinera eleverna samt att identifiera och åtgärda risker för smitta så handlar detta arbete
mycket om att informera barn, elever, vårdnadshavare och personal om hur
de ska agera för att minska risken för exempelvis smitta.
Justerandes sign
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När det gäller åtgärdsplaner vid sjukdomsutbrott så beror det helt på vad det
gäller för smittor och i vilken omfattning det sker. Skolorna har vanligtvis ett
par större influensaperioder per år där både personalen och elevantalet
minskar. I sådana fall så finns det givetvis olika rutiner, utöver de för att
minska själva spridningen, för allt från vikarieanskaffning till att man rapporterar minskat elevantal till köken.
Kommunen har också ett kontinuerligt riskhanteringsarbete som MSB varit
med och finansierat där representanter från alla förvaltningar deltar. Gruppen
gör då risk- och sårbarhetsanalyser för alla samhällsviktiga verksamheter utifrån olika scenarier där bland annat pandemi, epidemier och smittsamma
djursjukdomar finns med men även smitta vid händelser att exempelvis någon medvetet skulle ha smittat ner våra vattentäckter. Vid större smittor i
kommunen kan en åtgärd bli att kommunens krishanteringsgrupp sammankallas som sedan beslutar en del åtgärder och informerar verksamheterna
hur de ska agera utifrån den specifika situationen.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 72

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Marcel van Luijn M) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande Höken.
Kommunfullmäktige gav 2017-03-13 § 22 Marcel van Luijn (M) rätt att
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic
(S):
”Beslutet att köpa och renovera fastigheten Höken för maximalt 10 mkr togs i
kommunfullmäktige i september 2015, med löfte om inflyttning innan årsskiftet.
Verkligheten idag, mars 2017:
- Socialförvaltningens personal får en bättre arbetsmiljö tidigast i slutet av
2017, alltså 2 år senare än lovat.
- Projektering av Ekbacka kostade ca 2,0 mkr innan projektet skrotades.
- Ombyggnation av lokaler för IT-avdelningen i Höken kostade 2,4 mkr.
- KS avsatte ytterligare 17,1 mkr efter upphandling.
Totalkostnaden för “projektet Höken” kommer därmed att landa på ca 30 mkr
istället för de utlovade och beslutade 10 mkr. Dessutom rymmer Höken endast 47 arbetsplatser, vilket innebär att Arbetsmarknadsavdelningen samt Utbildningsförvaltningen inte ryms i lokalerna. Enligt Ölandsbladet 2017-03-02
blir “Arbetsmarknadsavdelningen kvar i Kamelen, medan ytterligare kommunala verksamheter kan vara på väg dit”.
Justerandes sign
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Jag önskar skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic på
följande frågor:
1. Anser du att du har påverkat anbudsförfarandet för Ekbacka med ditt uttalande i media att den nya majoriteten tänkte köpa Höken istället?
2. Varför lovade du vid tre olika tillfällen ett visst inflyttningsdatum när du inte
kan veta om du kan hålla löftena?
Varför lovade du så sent som i juni 2016 inflyttning ”senast sista juni 2017,
inte en dag mer” när Fastighetsstrategen redan då sa i en tjänsteskrivelse
”slutet av 2017”?
Vilka konsekvenser drar du av ditt brutna löfte ”inte en dag mer än halvårsskiftet 2017, det är beskedet från politiken”?
3. När går hyreskontraktet för Kamelen ut?
Ska det skrivas ett nytt hyreskontrakt med CA Fastigheter för lokaler till Arbetsmarknadsavdelningen samt “ytterligare kommunala verksamheter”?
Vilka är dessa “ytterligare kommunala verksamheter” och vad innebär det i
extra hyreskostnaderna?
4. Beslutet om Höken gick igenom kommunfullmäktige tack vare ett tilläggsyrkande om att “reparations- och anpassningskostnader” inte får överstiga
2,0 mkr. Argumentet för detta var “att kostnaderna inte ska skena iväg och att
få kontroll på det."
Har ni haft kontroll på projektet?
5. Endast underhållskostnaden är 8-10 mkr av de upphandlade 15 mkr i entreprenadskostnaderna.
Anser du att du har vilselett kommunfullmäktige och berörd personal med
inkorrekt information om fastighetens skick när beslutet om köpet av Höken
togs?
6. Vad menar du när du säger “De krav som ställs på ombyggnationen har
drivit upp priset”?
På vilket sätt har byggkraven ändrats under tiden?
7. Hur mycket underhåll och renovering återstår efter att personalen har flyttat in?
8. Att ta ansvar för ekonomin och alltid ha bra beslutsunderlag anses viktigt
av många partier.
Anser du att det är rimligt att projektet kommer att kosta ca 30 mkr istället för
10 mkr vilket kommunfullmäktige beslutade?
Anser du att kommunfullmäktige hade rätt beslutsunderlag för att ta detta beslut?
9. Att stärka kommunfullmäktiges ställning är en viktig demokratisk princip.
Varför ville du inte att beslut om denna fråga av stor vikt togs i kommunfullmäktige?
Hur stor ska en fråga vara för att den ska behandlas här i kommunfullmäktige?”
Justerandes sign
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Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”1. Det anser jag inte, annars skulle det inte kommit in några anbud överhuvudtaget.
2. Politiken är för mig att vilja och jag har gjort allt i min makt för att korta ner
processen. Vi kan glädjas åt att ombyggnationen äntligen är i gång och att inflyttningsdatumet beräknas till den 1 november 2017.
3. Det har skrivits ett tillfälligt andrahandsavtal med Arbetsförmedlingen för
de platser som påverkats av evakueringen från Höken. Personal på arbetsmarknadsavdelningen och på AF har framfört önskemål om samlokalisering i
en mindre del av nuvarande yta för socialförvaltningen för att uppnå synergier och samverkansvinster. Förslaget om planlösning och hyra för detta ändamål kommer att presenteras för politiken. Allt detta enligt beslut i KS den 6
december 2016.
4. Entreprenadkostnaderna har med all sannolikhet påverkats av högkonjunkturen inom byggsektorn. Det är olyckligt att taket för reparations- och anpassningskostnaderna har tagits fram utan professionens bedömning. Jag
känner ändå att vi gjort rätt val när vi satsade på Höken och inte på Ekbacka,
eftersom det ändå blir ett billigare alternativ.
5. Alla vi förtroendevalda har ett ansvar och möjlighet till personliga uppfattningar och bedömningar i olika frågor.
6. Så fort man bygger ”nya lokaler” så gäller de senaste myndighetskraven.
T ex akustik/sekretess- och säkerhetskrav pga hotbilder mot tjänstemän,
energikrav, tillgänglighetskrav och brandkrav.
7. Enligt fastighetsavdelningens bedömning är det vanliga driftkostnader som
återstår.
8. Beslutsunderlag för själva förvärvet var tillfredställande och i tjänsteskrivelsen framgick fakta om fastighetens skick.
9. Vi har fattat beslut om detta i kommunfullmäktige i samband med att vi
fastställde investeringsbudget. Dessutom har KF delegerat till KS att göra
prioriteringar inom de godkända investeringsprojekten.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

24 (24)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 73

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-18

48-73

Dnr 2016/168-344 KS

Redovisning av delegationsbeslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 § 174
att ge samhällsbyggnadsnämndens delegation för kompletteringar av nya
fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområde för vatten och
avlopp som har behov av vattentjänster.

Till dagens sammanträde finns följande delegationsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden gällande fastigheter som ska tas med för vattentjänsterna
vatten och avlopp
2017-02-23 § 57 – Binnerbäck 1:31.
2017-02-23 § 58 – Lindby Tall 6:26.
2017-02-23 § 59 – Rälla Rall 1:71.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2017-04-18
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2017 klockan 18:03:26.
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Sofie Jakobsson
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)
(-)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson

Daniel Nilsson
Lotta Öhrsvik Gibson

§§ 48-71

Närv.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N A F
e v r
j

s å
t

n
v
.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Palm
Hans Lundberg

Mats Olsson

X

INGEN ERSÄTTARE
X
X
X

X
X
X
SUMMA:

32

0 0 3

BILAGA 2 KF 2017-04-18 § 51

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2017 klockan 18:19:16.

3. ANMÄLAN; Medborgarförslag (Sofia Sundberg, Anna Thor, Sara Hempel, Johanna Rosenqvist) utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidrag till en giftfri vardag för barnen
Ja = beslut i utbildningsnämnden Nej = beslut i KF
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Sofie Jakobsson
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)
(-)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X

Bengt Jonsson

X
X
X
X
X
X
Daniel Nilsson
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Palm
Hans Lundberg

X
X
X
X
X

Mats Olsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

16

15

1

3

BILAGA 3 KF 2017-04-18 § 51

BILAGA 4 KF 2017-04-18 § 53

Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2017 klockan 18:36:00.

5. Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) - måltiderna på de särskilda
boendena
Ja = anse medborgarförslaget besvarat Nej = bifall till medborgarförslaget
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Sofie Jakobsson
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)
(-)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X

Daniel Nilsson
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Palm
Hans Lundberg

Mats Olsson

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

30

2

0

3

BILAGA 5 KF 2017-04-18 § 53

BILAGA 6 KF 2017-04-18 § 58

Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2017 klockan 18:55:28.

7. Antagande av Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019 - tredje-attsatsen
Ja = avgöra ikväll Nej = återremiss
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Sofie Jakobsson
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)
(-)
(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

Bengt Jonsson

Daniel Nilsson
Lotta Öhrsvik Gibson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Palm
Hans Lundberg

Mats Olsson

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

31

1

0

3

BILAGA 7 KF 2017-04-18 § 58

BILAGA 8 KF 2017-04-18 § 65

Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2017 klockan 20:45:07.

13. Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2016
Ja = tillstyrka ansvarsfrihet Nej = avstyrka ansvarsfrihet
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Sofie Jakobsson
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)
(-)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv
JÄV

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

X
X
X
X
X
X
X

Daniel Nilsson
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
JÄV
X
JÄV
Birger Palm
Hans Lundberg

X
X
X
JÄV
X
X
X
X

Mats Olsson

X
X
X
X
X
JÄV
X
SUMMA:

24

2

1

8

BILAGA 9 KF 2017-04-18 § 65

