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Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 88

Godkännande av kungörelse

§ 89

Godkännande av dagordning.

§ 90

Allmänhetens frågestund

§ 91

Information, revisorerna

§ 92

Information, samhällsbyggnadsnämnden.

§ 93

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) – implementera skattekollen på
kommunens hemsida.

§ 94

Godkännande av fastighetsförsäljning, Borgholm Resedan 5.

§ 95

Begäran om tilläggsbudget; ökade kostnader lokalt RiB-avtal.

§ 96

Antagande av reviderat ägardirektiv för Borgholm Energi AB.

§ 97

Antagande av reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.

§ 98
om

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande Lag med bestämmelser
gaturenhållning och skyltning (1998/814).

§ 99

Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.

§ 100 Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet
Sydarkivera.
§ 101 Antagande av ändrad taxa för sotning/rengöring samt taxa för
brandskyddskontroll från och med 2017-07-01.
§ 102 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande öppna sammanträden.
§ 103 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
gällande beredskap vid terroristattentat.
§ 104 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande avsaltningsverket i Sandvik.
§ 105 Fyllnadsval av SD-ersättare i kommunstyrelsen, Politiska uppdrag 2014-2018.
§ 106 Avsägelse politiska uppdrag; Per Modig (V) revisor.
§ 107 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2016, Ölands
Kommunalförbund.
§ 108 Utbetalning av partistöd 2017.
§ 109 Ändrad sammanträdesdag.
§ 110 Redovisning av delegationsbeslut, justering av verksamhetsområden
vattentjänster i Borgholms kommun.
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§ 88
Godkännande av kungörelse
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________

§ 89
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande tillkommande
ärende:
Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande gällande
avsaltningsverket i Sandvik.
Ordförande meddelar att hon avvisat Lublins begäran om att få ta upp ytterligare sex extraärenden.
Yrkande
Per Lublin (nÖP) yrkar att hans övriga vid dagens sammanträde inlämnade
fem motioner och en interpellation ska tas upp vid dagens sammanträde.
Vid fråga framgår att inte alla ledamöter i kommunfullmäktige anser att extraärendena ska tas upp.
Omröstning begärs
Ålderspresident Sune Axelsson (S) informerar ledamöterna att enligt Kommunallagen måste ett enhälligt kommunfullmäktige godkänna om extraärenden ska tas upp vid sammanträdet. Omröstning ska inte genomföras i dessa
lägen.
-----Ajournering begärs under tre minuter
------Ordföranden ställer frågan på nytt, varvid framgår att inte hela kommunfullmäktige vill att ärendena ska tas upp.
Därmed ska Lublins inlämnade ärenden tas upp vid nästkommande sammanträde,
Vid fråga konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillkommande ärende interpellation gällande avsaltningsverket.
Justerandes sign
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som godkänner dagordningen röstar ja. Den som inte godkänner dagordningen röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 2)
Därmed godkänns dagordningen.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner med 30 ja mot 2 nej dagordningen med tillkommande ärende Interpellation gällande avsaltningsverket.
Reservation
Per Lublin (nÖP) reserverar sig mot att hans extraärenden inte anmäldes vid
dagens sammanträde.
_____________________________
§ 90
Allmänhetens frågestund
Ärendet utgår då inga frågor ställs.
_____________________________
§ 91
Information, revisorerna
Ordförande för revisionen Anders Marell (C) informerar om kommande
granskningsrapporter.
_____________________________

§ 92
Information, samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL) informerar
om nämndens verksamhet bland annat vad gäller myndighetsutövning och
handläggning samt detaljplaner som är på gång.
Samhällsbyggnadschef Linda Hedlund informerar om förvaltningens arbete.
_____________________________
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Dnr 2017/152-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) – implementera skattekollen på
kommunens hemsida.
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2017-05-23 kommunfullmäktige beslut
att Borgholms kommun snarast ansluter sig till Skattekollen
att detta inledningsvis finansieras med medel för den icke tillsatta kommunikatörstjänsten samt att sedan 10 tkr per år avsätts för detta ändamål.
Presidiet föreslår att motionen ska lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att motionen anmäls vid nästkommande sammanträde.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; lämnas till kommunstyrelsen för beredning och anmälas vid nästkommande sammanträde,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser
att motionen ska anmälas idag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill anmäla motionen
och lämna den till kommunstyrelsen för beredning röstar ja. Den som vill anmäla motionen vid nästa sammanträde röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 3)
Motionen ska därmed anmälas vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
_____________________________

§ 94

Dnr 2015/73-254 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning, Borgholm Resedan 5.
I tjänsteskrivelse 2017-05-22 redogör handläggare mex Kristian Sjövall för
ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.
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Av skrivelsen framgår att Bovieran AB har för avsikt att etablera sitt bostadsprojekt/koncept med lägenheter i form av bostadsrätter i Borgholm.
Utifrån kommunens markanvisningspolicy, antagen av KF 2013-08-19 § 115
beslutade kommunstyrelsen 2016-05-21 § 133 att godkänna markanvisningsavtal mellan Borgholms kommun och byggherre Bovieran AB gällande fastigheten Borgholm Resedan 5 (kommunförrådet).
Med markanvisningsavtalet som grund har nu ett köpekontrakt om överlåtelse upprättats mellan Borgholms kommun (säljare) och Bovieran Projekt
Borgholm AB (köpare) gällande fastigheten Borgholm Resedan 5.
Exempel och sammanfattning på villkor i köpekontraktet
§2 En köpeskilling om 5 226 900 kronor (BTA 4978m² x 1050 kr/m²)
Förtydligande - köpeskillingen baseras på pris per kvadratmeter bruttoarea
(BTA) bostad. I markanvisningsavtalet har priset kalkylerats på ca 4 800 m²
BTA, verklig BTA är 4 978 m² bostad. Utifrån det pris som angivits i markanvisningsavtalet om 1 000 kr/m² och den byggrättsvärdering som gjorts på angränsande fastighet Borgholm Resedan 8 om 1 000 kr/m² så har köpare och
säljare enats om en köpeskilling på 1 050 kr/m²
§5 Parterna är införstådda med att tidigare undersökningar har påvisat ett
behov av marksanering inom fastigheten.
§14 Kostnader hänförda den miljöteknisk markundersökning står köparen för
medan säljaren ansvarar/står för själva marksaneringen utifrån den miljötekniska markundersökningen.
§15 Köparen står för alla anslutningsavgifter, anläggningsavgifter, bygg- och
anläggningsåtgärder, bygglovsavgifter, planavgift, kostnader hänförde den
detaljplaneändring som var nödvändig för att möjliggöra bostadsprojektet,
med mera.
§16 Köparen är medveten om det krav som finns i detaljplanen gällande att
förbinda Per Lindströms Väg och Sandgatan med en GC-förbindelse, tillgänglig för allmänheten, paserande över fastigheten Borgholm Resedan 5.
§18 Köpekontraktet är endast juridiskt bindande efter att försäljning/överlåtelse av fastigheten Borgholm Resedan 5 har godkänts av behörig instans inom
Borgholms kommun.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 101 kommunfullmäktige
att godkänna försäljning av fastigheten Borgholm Resedan 5 för en köpeskilling om 5 226 900 kronor.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna försäljning av fastigheten Borgholm Resedan 5 för en köpeskilling om 5 226 900 kronor.

_____________________________

§ 95

Dnr 2017/135-170 KS

Begäran om tilläggsbudget; ökade kostnader lokalt RiB-avtal.
Räddningschef Rutger Thuresson redogör i skrivelse 2017-04-19 de ökade
kostnader som det undertecknade lokala RiB-avtalet innebär:
1. 3 timmars övningstid/månad för fysisk träning. Ersättning/övningstimme:
162,70 kr. Antal anställda som omfattas: 117.
Total kostnadsökning/år: 3 timmar/månad * 162,70 kr/timme * 117 anställda * 12 månader * 1,39 i personalomkostnader = 952 556 kr/år.
2. Tillägg till förare av tunga fordon med 185 % av grundsumman enligt RiB
17 per månad. Grundsumman enligt RiB 17: 162,70 kr. Antal anställda
som omfattas: 46.
Total kostnadsökning/år: 185 % * 162,70 * 46 anställda * 12 månader *
1,39 i personalomkostnader = 230 947 kr/år.
3. Tillägg till arbetstagare som tar extra ansvar som arbetsledare vid behov
med 40 % extra beredskapsersättning. Beredskapsersättning: 16 % av
grundsumman/timme = 16 % * 162,70 kr = 26,1 kr/timme. Bedömd omfattning: 200 timmar/station och månad.
Total kostnadsökning/år: 26,1 kr/timme * 40 % * 200 timmar/station * 6
stationer * 12 månader * 1,39 i personalomkostnader = 208 967 kr/år.
Totalt beräknas ovanstående medföra ökade kostnader för räddningstjänsten
med: 952 556 kr + 230 947 kr + 208 967 kr = 1 392 470 kr/år.
Det lokala avtalet träder i kraft samtidigt som RiB 17, vilket innebär 2017-0501. Kostnadsökningen för 2017 enligt ovan blir därför 2/3 av kostnadsökningen för ett helår, vilket innebär: 1 392 470 kr * 2/3 = 928 313 kr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 203 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att tilläggsbudgetera kommunens del om 410 tkr för 2017 som är ett resultat
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 105
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 410 tkr för 2017 som
är kommunens del av resultatet från det nya lokala RiB-avtalet.
Justerandes sign
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Det noterades att kostnader för Räddningstjänsten fördelas 43 % på Borgholms kommun och 57 % på Mörbylånga kommun.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till begäran om tilläggsbudget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja kommunstyrelsen tilläggsbudget om 410 tkr för 2017, som är
kommunens del av resultatet från det nya lokala RiB-avtalet (räddningstjänst i beredskap), inom 2017 års resultat.

Jäv
Peder Svensson (C) meddelar jäv.
_____________________________

§ 96

Dnr 2017/101-003 KS

Antagande av reviderat ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
I tjänsteskrivelse 2017-04-27 föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige antar reviderat ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
Av skrivelsen framgår att i och med att kommunen beslutat (KS § 8/17) flytta
förvaltning och underhåll av kommunens egna fastigheter till kommunen
måste ägardirektiv och bolagsordning för Borgholm Energi revideras.
I samband med genomgång av ägardirektivet har t f kommunchef och t f
ekonomichef tillsammans med kommunsekreteraren förtydligat vissa delar av
ägardirektivet bland annat vad gäller:
- framtagande av bolagets egna nämnds- och verksamhetsmål utifrån av
kommunfullmäktiges antagna strategiska mål.
- utveckling och investering infrastruktur.
- förankring av tillkommande kostnader genom beslut i kommunen.
- personalfrågor.
- budgetprocessen.
Vad gäller bolagsordningen ska bolaget revidera denna så den blir analog
med det reviderade ägardirektivet.
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-02 var Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud, 1:e vice ordförande Tomas
Lind, vd Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson närvarande.
De framförde synpunkter på skrivningen vad gäller avkastning och soliditet
och vill återkomma med annan formulering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-02 § 179
att lyfta ärendet vid nästkommande arbetsutskott inför vidare politisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 hade synpunkter inkommit från Borgholm Energi AB gällande bland annat avkastning
och soliditet vilka har inarbetats i ägardirektivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 205 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
att överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.
att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt med
ägardirektivet.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 106 kommunfullmäktige
att anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
att överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.
att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt med
ägardirektivet.
Det noterades att verksamheterna Vatten och Avlopp styrs av Lagen om allmänna vattentjänster och verksamheterna Återvinning och avfall av Miljölagstiftningen.
Yrkanden
Carl Malgerud (M), Joel Schäfer (S) och Tomas Lind (FÖL) yrkar skriftligt på
följande två tillägg för att säkerställa att ägardirektivet omfattar även verksamheterna vatten och avlopp samt återvinning och avfall (med detta är alla
verksamheterna inkluderade)
1. Punkt 10 Ekonomiska mål, avkastning och soliditet, avsnitt avkastning i
anslutning till första stycket:
Vatten och Avlopp omfattas av LAV (lagen om allmänna vattentjänster) anger
att resultatet i verksamheten under en 3-årsperiod ej går med vinst (justerat
för godkända fondavsättningar). Här bör ägaren regelbundet följa kostnadstäckningen för utbyggnad av nätet, att resultatnivån följs samt utbyggnadstakten av beslutade verksamhetsområden.
För Återvinning och Avfall som omfattas bl a av miljölagen så gäller att verksamheten ej ska gå med vinst (över en 3 årsperiod exkl fondavsättningar).
Här bör ägaren regelbundet följa resultatnivån.
Justerandes sign
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2. Punkt 10 Ekonomiska mål, avkastning och soliditet, avsnitt soliditet i anslutning till första stycket:
För Vatten och Avlopp och Återvinning och Avfall så finns inget eget kapital
då inga vinster får genereras.
Per Lublin (nÖP) yrkar att ärendet ska tas upp vid nästkommande sammanträde då han anser att ärendet inte var fullständigt i kallelsen och att tilläggsyrkandena i vilket fall inte ska tas upp idag.
Ilko Corkovic (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och ovanstående tilläggsyrkanden
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande och att ärendet ska behandlas vid
nästkommande sammanträde, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna tilläggsyrkanden gällande punkt 10 i ägardirektivet.

att

anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB med godkända
tilläggsyrkanden.

att

överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.

att

uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt
med ägardirektivet.

Reservation
Per Lublin (nÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____________________________

§ 97

Dnr 2016/212-040 KS

Antagande av reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 uppkommer
fråga om behov av revidering av kommunens och bolagets finanspolicy som
antogs av kommunfullmäktige 2013-08-19 § 116.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-10-04 § 344 till ekonomiavdelningen
att revidera finanspolicyn för Borgholms kommun och dess bolag inför beslut i kommunfullmäktige.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 fanns reviderad finanspolicy för Borgholms kommun. Policyn är kommunicerad med
Kommuninvest.
De större ändringarna i policyn omfattar:
Refinansieringsrisk
För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att beakta eventuella klausuler om uppsägning. Ett lån
med en lång kapitalbindning, men med en klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, som motsvarar uppsägningstiden. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot
anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår. Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske succesivt.
Ränterisk
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas
över tid enligt nedanstående normportfölj. Risken är att förändring i räntenivån påverkar kommunen negativt genom ökade räntekostnader. För att
minska effekten av den risken bör en spridning av räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för att uppnå målet att minimera kommunens räntekostnader. Räntebindningstiden bör spridas över tid
enligt nedanstående normportfölj. Anpassning till nedanstående normportfölj
bör ske successivt.
Löptid
< 1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

Neutral
50 %
20 %
20 %
10 %
0%

Min
30 %
5%
5%
0%
0%

Max
60 %
30 %
30 %
20 %
20 %

Vidare har krav på att kommunfullmäktige årligen ska besluta om beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande år samt
tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning tagits
bort. Detta sker i särskilda ärenden.
I förslaget delegeras till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn med anledning av lagändringar och mindre korrigeringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 206 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn
vid mindre ändringar under mandatperioden.
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Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 110 kommunfullmäktige
att anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn
vid mindre ändringar under mandatperioden.
Det noteras att Borgholm Energi AB har att uppdatera bolagets finanspolicy
analogt med kommunens policy.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att punkt 4:2 Koncernkonto ändras till: Kommunen och
de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden ska samordnas
i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på
bolagsstämma för respektive företag.
Per Lublin (nÖP) yrkar att ärendet inte tas upp vid dagens sammanträde då
det inte var fullständigt i kallelsen.
Ordföranden klargör att kommunfullmäktige godkänt dagordningen, där
ärendet fanns upptaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag och ändringsförslag, vilket ska ställas under proposition.
Proposition – ändringsförslag.
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
ändringsförslaget.
Därmed godkänns ändringen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ändring av punkt 4.2 Koncernkonto.

att

anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun med godkänd
ändring.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn vid mindre ändringar under mandatperioden.

Reservation
Per Lublin (nÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____________________________
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Dnr 2017/145-003 KS

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande Lag med bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998/814).
I tjänsteskrivelse 2017-05-15 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunfullmäktige ändrar samhällsbyggnadsnämndens reglemente till att
även omfatta att ta beslut i ärenden som rör tillstånd och tillsyn enligt Lag
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).
Av skrivelsen framgår att Trafikverket har inkommit till kommunen med en
skrivelse som rör olagliga skyltar intill allmänna vägar. I denna skrivelse
uppmanas kommunen att skyndsamt agera mot ett antal skyltar som olovligt
placerats utmed allmänna vägar.
Då en skylt olovligen placeras inom detaljplanelagt område kan samhällsbyggnadsnämnden agera utifrån reglerna i Plan- och bygglagen (PBL). Utanför detaljplanelagt område kan dock inte kommunen agera utifrån PBL för att
utöva tillsyn mot olovliga skyltar. Den möjligheten ges istället i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS.
Idag saknas det utrymme för samhällsbyggnadsnämnden att agera utifrån
denna lagstiftning vilket innebär att ärendena skulle behöva beslutas i kommunfullmäktige. Detta kan anses vara onödigt byråkratiskt och gör att ärendena tar längre tid att besluta om än vad som är rimligt i förhållande till ärendenas art. En bättre ordning vore rimligen att samhällsbyggnadsnämnden
ges mandat att agera i ärenden enligt LGS.
Av skrivelsen framgår också att som en konsekvens av detta behöver nämnden tillföras resurser i sin budget. Detta behöver noteras till budgetprocessen
inför 2018.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 107 kommunfullmäktige
att delegera till samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut i ärenden som rör
tillstånd och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
att reglemente för samhällsbyggnadsnämnden revideras utifrån delegationen.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget.
Ilko Corkovic (S) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till förslaget.
På ordförandens fråga, godkänner kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin får klargöra frågeställningar som
uppkommit.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 4)
Förslaget bifalls därmed.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

delegera till samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut i ärenden som
rör tillstånd och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).

att

reglemente för samhällsbyggnadsnämnden revideras utifrån delegationen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 5)
_____________________________

§ 99

Dnr 2017/65-439 KS

Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-02-23 § 45 kommunfullmäktige
att anta framtagen trädpolicy.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 60
att återremittera ärendet för att tydliggöra kommunens dubbla roller (fastighetsägare/granne och myndighet) och klarlägga policyn i förhållande
till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23 fanns reviderat förslag till
policy som även klarlägger policyn i förhållande till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
I delegationsbeslut 2017-05-04 har samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin beslutat att överlämna förslaget till kommunfullmäktige
för antagande.
Justerandes sign
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Policyn har förtydligats vad gäller syfte och mål, principer och bedömningsgrunder samt generella riktlinjer.
Policyn innebär en förenkling av det arbete gällande träd som redan görs på
samhällsbyggnadskontoret. I nuläget handläggs varje förfrågan som inkommer.
Trädpolicyn bör resultera i att färre ansökningar eftersom det av policyn framgår
när det sannolikt kommer bli avslag på en ansökan. Detta kommer bespara
kommunen pengar i handläggningskostnader. Handläggarna kommer få mer tid
till andra ärenden.
Avgift ska tas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
Konsekvenserna för kommuninnevånarna och besökare kommer bli att färre träd
fälls, vilket kommer ge en grönare stad. Det kommer dessutom ge en hel del
ekologiska vinster vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för bevarande av den
biologiska mångfalden. Eftersom biologisk mångfald är kopplad till ekosystemtjänster (alltså tjänster som människor får gratis av naturen) kommer trädpolicyn
även ha positiva om än svårkvantifierbara ekonomiska effekter.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 108 kommunfullmäktige
att anta Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.

_____________________________

§ 100

Dnr 2016/158-004 KS

Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att teckna avsiktsförklaring för att gå med i Kommunförbundet Sydarkivera.
Av beslutet framgick även att slutligt ställningstagande om anslutning till kommunförbundet tas i ett senare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter att de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.
Avsiktsförklaringen har därefter skickats till Sydarkivera för ställningstagande.
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I skrivelse inkommen 2017-04-18 meddelar Sydarkivera att förbundsfullmäktige 31 mars 2017 § 4 har antagit följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet
baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I
dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.
Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
I tjänsteskrivelse 2017-04-25 föreslår kommunledningskontoret att kommunen ansluter sig till kommunalförbundet Sydarkivera.
Borgholms kommuns del är 27 kronor/ invånare i medlemsavgift (i dagsläget
293 112 kronor) vilka anslås i kommunstyrelsens budgetram 2018. Medlemsavgiften är sedan samma tills förbundsfullmäktige tar annat beslut. Anslutningsavgiften om 4 kronor/invånare (totalt 43 424 kronor) betalas 2017.
Av skrivelsen framgår anslutningsprocessen har påbörjats genom att t f kommunchef undertecknat en anslutningsöverenskommelse som reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för att genomföra anslutningen vilket innebär att kommunen har tillgång till:
Rådgivning som rör informationshantering och arkiv.
Tillgång till mallar och rutiner som rör informationshantering och arkiv.
Deltagande vid utbildningar nätverksträffar, temadagar m m för informationskartläggning.
Tillgång tilll Sydarkiveras externa nätverk på webben för kommunikation.
Anslutningsöverenskommelsen gäller fram till dess kommunfullmäktiges beslut om antagande av förbundsordningen vunnit laga kraft. Önskar kommunen avbryta anslutningsprocesen ska beslut fattas av kommunstyrelsen. När
fullmäktige har fattat beslut om förbundsordningen är det inte längre möjligt
att avsluta anslutningsprocessen, utan då blir det fråga om ett utträde som
hanteras enligt bestämmelserna i förbundsordningen.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter
att förvaltningen i juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta.
Förbundsordning
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Justerandes sign
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Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive
fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.
Övriga beslut
Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen.
Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år
2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Anslutande kommun ska även betala 4 kr per kommuninvånare i anslutningsavgift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 174 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 109 kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2018 och den ekonomiska planen

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

ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
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att

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att

i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

att

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

_____________________________

§ 101

Dnr 2017/143-206 KS

Antagande av ändrad taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll från och med 2017-07-01.
Räddningschef Rutger Thuresson föreslår i skrivelse 2017-05-16 att nya taxor
för sotning respektive brandskyddskontroll tillämpas från och med 2017-07-01.
Taxorna är uppräknade med 1,51 % enligt träffat avtal mellan SKL och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 111 kommunfullmäktige
att anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2017-07-01.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2017-07-01.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________
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Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande öppna sammanträden.
Kommunfullmäktige gav 2017-04-18 § 56 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?”
Vid dagens sammanträde besvarar Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud (M) motionen enligt följande:
”Eventuell fråga om öppna sammanträden ska fattas av KF genom aktieägardirektiv i den mån det inte innebär sekretessröjande eller skadar bolaget
i övrigt. För närvarande så är detta inte fallet. Däremot strävar vi att i våra
protokoll vara så öppna som vi anser att vi kan vara. Detta gäller såväl namn
på de som man förhandlar med alternativt konkurrenter. Detta har också påverkan på exempelvis rättsliga ärenden och budgetar som påverkar upphandlingar.
Strategidiskussioner som påverkar kommunens och bolagets utveckling.
Som styrelseledamot har vi tystnadsplikt och ev yppande kan medföra skadeståndsansvar.
Inget kommunalt bolag har till vår kännedom öppna styrelsemöten.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 103

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande beredskap vid terroristattentat.
Kommunfullmäktige gav 2017-04-18 § 57 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
Justerandes sign
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”Borgholm är en populär turistort med de risker som sådant idag kan medföra.
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?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”Vi har tagit frågan på största allvar och träffat både polis och räddningstjänsten för att diskutera placering av ett antal fysiska hinder (kalkstenar) på Storgatan i syfte att hindra sådant terrordåd som inträffade i Stockholm. Det har
resulterat i en positiv respons hos båda aktörerna. När det gäller beredskap
för att ta hand om skadade så har flera aktörer: kommunen, polisen, landstinget och räddningstjänsten ett delat ansvar vid ovan beskrivna scenario.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 104

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande avsaltningsverket i Sandvik.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa interpellationen med
följande frågor:
”1. Är det garanterat att ”vattenproduktionen” även skulle stoppas enbart av
förekomst av BMAA (i cyanobakterier) i det filtrerade vattnet?
2. Hur snabbt sker ett eventuellt stopp av ”processen för vattenproduktionen”
och vilken mängd vatten kan hinna passera innan processen är stoppad?
3. Vad finns det för garantier för att tekniken i dessa avseenden fungerar
hundraprocentigt och för att filtermembranen fungerar som utlovats?”
Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M) besvarar interpellationen muntligt. Det framgår av svaret att vattenproduktionen stoppar omedelbart
och att eventuellt förorenat vatten inte hinner ut i vattenledningen.
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____________________________
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Dnr 2014/220-116 KS

Fyllnadsval av SD-ersättare i kommunstyrelsen, Politiska uppdrag 20142018.
Kommunfullmäktige godkände 2017-05-15 § 87 avsägelse från Lasse
Leijon (SD) gällande uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Till dagens sammanträde har Sverigedemokraterna föreslagit Kjell-Ivar
Karlsson som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Kjell-Ivar Karlsson till ny SD-ersättare i kommunstyrelsen 201706-13-2018-10-14.

_____________________________

§ 106

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Per Modig (V) revisor.
Per Modig (V) avsäger sig i skrivelse 2017-05-29 sitt uppdrag som revisor i
Borgholms kommun och lekmannarevisor i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB från och med 1 augusti 2017, då han flyttar från kommunen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

uppmana Socialdemokraterna att lämna förslag på revisor.

_____________________________

§ 107

Dnr 2016/227-041 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2016, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2017-03-06 § 6 årsredovisning 2016
till medlemskommunerna för godkännande.
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Av beslutet noteras att kommunalförbundet uppvisar ett negativt resultat om
713 tkr. Negativt balanskravsresultat ska enligt Kommunallagen återställas
inom tre år.
Kommunstyrelsen lämnade 2017-05-23 § 112 Ölands Kommunalförbunds
årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige för godkännande.
I revisionsberättelse 2017-04-19 tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet beviljas och årsredovisningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.

att

godkänna årsredovisning för år 2016.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Jan-Olof Forslund (S), Annette Hemlin (FÖL), Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Eddie Forsman (M), Marcel van Luijn (M).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________

§ 108

Dnr 2017/116-104 KS

Utbetalning av partistöd 2017.
Enligt antagna Riktlinjer för utbetalning av partistöd ska de politiska partierna
som är representerade i kommunfullmäktige redovisa att partistödet i enlighet
med 2 kap 9 § andra stycket Kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Den skriftliga redovisningen ska
lämnas in senast 30 april året efter det år som redovisningen avser tillsammans med granskningsintyg.
Beslut om partistöd beslutas tillsammans med budget för nästkommande år.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-06-23 § 104 inkomna redovisningar
och granskningsintyg till kommunfullmäktige för beslut om utbetalning av resterande del av partistödet 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att

godkänna inkomna redovisningar och granskningsintyg.

att

godkänna utbetalning av resterande del av partistöd 2017.

_____________________________

§ 109

Dnr 2016/221-006 KS

Ändrad sammanträdesdag.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om begäran att flytta kommunfullmäktiges sammanträde från 11 december till 18 december.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

sammanträdet flyttas från 11 december till 18 december.

_____________________________

§ 110

Dnr 2016/168-344 KS

Redovisning av delegationsbeslut, justering av verksamhetsområden
vattentjänster i Borgholms kommun.
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
2017-03-30 § 84 – Kyrketorp 1:68.
2017-04-27 § 114 – Kolstad 2:92.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.
_____________________________

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar.
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BILAGA 1 KF 2017-06-12
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017 klockan 18:06:56.

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
Vakant
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

Närv.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

N A F
e v r
j

s å
t

n
v
.

X
§§ 90-110

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

Hans Lundberg

x

§§
90-11
X
0 X

§§ 90-110

X
X

Torbjörn Nilsson
X
X
SUMMA:

32

0 0 3

BILAGA 2 KF 2017-06-12 § 89
Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017 klockan 18:38:59.

2. Godkännande av dagordning
Ja = godkänna Nej = inte godkänna
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
Vakant
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hans Lundberg

X
X
X
Torbjörn Nilsson

X
X
X
X
SUMMA:

30

2

0

3

BILAGA 3 KF 2017-06-12 § 93
Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017 klockan 18:58:28.

6. ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - Implementering av skattekollen på kommunens hemsida
Ja = anmälas Nej = nästa möte
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
Vakant
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

Nej

Avst

Frånv

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

Hans Lundberg

Torbjörn Nilsson

X
X
X
X
SUMMA:

31

1

0

3

BILAGA 4 KF 2017-06-12 § 98
Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017 klockan 19:28:50.

11. Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande tillsyn enligt lag om skyltning och renhållning
Ja = bifall till KS Nej = avslag
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
Vakant
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

Nej

Avst

Frånv

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

Hans Lundberg

Torbjörn Nilsson

X
X
X
X
SUMMA:

31

1

0

3

BILAGA 5 KF 2017-06-12 § 98

