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§ 154

Godkännande av kungörelse

§ 155

Godkännande av dagordning

§ 156

Allmänhetens frågestund

§ 157

Information Regional Utvecklingsstrategi 2030, Regionförbundet i Kalmar
län.

§ 158

Information; avfallssortering KSRR.

§ 159

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande om matavfallspåsar med mera.

§ 160

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande om matavfallssortering.

§ 161

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande mottagen information om matavfallssorteringen

§ 162

Information, socialnämnden.

§ 163

Uppdrag inledande diskussion utifrån Sveriges kommuner och landstings
utredning om Öland en kommun.

§ 164

Val av ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige.

§ 165

Politiska uppdrag 2014-2018, Ny M-ersättare i kommunfullmäktige.

§ 166

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval ersättare
socialnämnden; Sofie Svensson (-).

§ 167

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval; Sofie Jakobsson
(-).

§ 168

Politiska uppdrag 2014-2018; fyllnadsval, ersättare kommunstyrelsen,
ledamot i valnämnden, god man vid fastighetsbildning tätortsförhållande.

§ 169

Redovisning – beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner.

§ 170

Redovisning av delegationsbeslut, justering av verksamhetsområden
vattentjänster i Borgholms kommun.

§ 171

Allmänpolitisk debatt.

_____________________________

§ 154
Godkännande av kungörelse
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________
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§ 155
Godkännande av dagordning
Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende på dagordningen:
Avsägelse politiska uppdrag Sofie Jakobsson (-).
Marcel van Luijn (M) lyfter fråga om ämnet vid dagens allmänpolitiska debatt.
Vid ordförandens fråga godkänner kommunfullmäktige dagordningen.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillkommande ärende.
_____________________________

§ 156
Allmänhetens frågestund
Ärendet utgår då inga frågor ställs.
_____________________________

§ 157

Dnr 2016/157-106 KS

Information Regional Utvecklingsstrategi 2030, Regionförbundet i
Kalmar län.
Ulf Nilsson och Helena Nilsson från Regionförbundet i Kalmar län informerar
om den regionala utvecklingsstrategin 2030.
Remisstiden pågår till 17 november. Beslut tas i regionförbund och landsting
under februari/mars 2018 för vidare distribution för antagande till kommunerna.
Vid mötet informeras om Regionförbundets ansvar för det regionala tillväxtarbetet och innefattande skyldigheter samt utvecklingsstrategins mål och
långsiktiga prioriteringar.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor som besvaras.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2013/172-456 KS

Information; avfallssortering KSRR.
Ordförande i Borgholm Energi AB Carl Malgerud (M) informerar om bristen
på avfallssortering som uppstått i samarbetet med KSRR.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 159

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande om matavfallspåsar med mera.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Eftersom jag var och lyssnade på Borgholm Energis extra bolagsstämma
idag och inte tyckte mig bli särskilt mycket klokare på din inledande information med anledning av den av Ölandsbladet avslöjade skandalen kring vårt
matavfall och heller inte blev särskilt imponerad av att du försökte skylla på
förra årets vattensituation, så känner jag mig föranledd att be dig besvara ett
antal frågor. Jag börjar med följande:
Hur kan det komma sig att BEAB endast beställde 3000 behållare för gröna
matavfallspåsar när det - inräknat dom delårsboende - faktiskt finns cirka 10
000 hushåll i kommunen? Var det inte meningen att alla skulle ges samma
möjlighet att särskilja sitt matavfall från annat hushållsavfall?
Och varför beställdes endast 1000 lock till de 3000 behållarna? Är det inte så
att snålhet ibland bedrar vishet? Behållarna kostade 16 kronor styck och med
lock blev det 5 kronor och 50 öre extra om du undrar.
Vad var det som gjorde att BEAB valde att inte distribuera ut behållare och
påsar till alla hushåll utan istället hänvisade folk att hämta sina behållare i
Kalleguta / resp. återvinningsstationen i Mellböda? Är det förklaringen till att
endast cirka 2000 av de 3000 behållarna blivit avhämtade och närmare 1000
fortfarande finns kvar i BEAB:s förvar?
Varför har BEAB inte gått ut med tydlig information till hushållen om hur viktigt är att allt hushållsavfall lämnas i noggrant ihopknutna påsar (även sådant
som inte är matavfall) och att löst liggande avfall orsakar stopp i sorteringen
hos KSRR?”
Interpellationen besvaras muntligt i samband med Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgeruds (M) information gällande avfallssortering KSRR i
§ 158/17.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 160

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande om matavfallssortering.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energis ordförande Carl Malgerud (M):
”Eftersom jag var och lyssnade på Borgholm Energis extra bolagsstämma
idag och inte tyckte mig bli särskilt mycket klokare på din inledande information med anledning av den av Ölandsbladet avslöjade skandalen kring vårt
matavfall och heller inte blev särskilt imponerad av att du försökte skylla på
förra årets vattensituation, så känner jag mig föranledd att be dig besvara ett
antal frågor. Jag fortsätter med följande:
Hur kan det komma sig att vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har informerats om problemen med KSRR och matavfallshanteringen?
Har kommunledningen informerats i ett tidigt skede och isåfall när och vilka i
kommunledningen?
Om inte, så isåfall varför inte?”
Interpellationen besvaras muntligt i samband med Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgeruds (M) information gällande avfallssortering KSRR i
§ 158/17.
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 161

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande mottagen information om matavfallssorteringen
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energis ordförande Carl Malgerud (M):
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Eftersom jag var och lyssnade på Borgholm Energis extra bolagsstämma
idag och inte tyckte mig bli särskilt mycket klokare på din inledande information med anledning av den av Ölandsbladet avslöjade skandalen kring vårt
matavfall och heller inte blev särskilt imponerad av att du försökte skylla på
förra årets vattensituation, så känner jag mig föranledd att be dig besvara ett
antal frågor. Jag avslutar tills vidare med följande:
När och hur har du fått veta om de olika problemen med matavfallshanteringen samt om den oriktiga fakturering som skett?
Hur har den lämnade informationen i olika skeden följts upp från din sida
gentemot KSRR?
Om lämplig uppföljning har uteblivit, så isåfall varför?
Har kontakt med jurist tagits i denna sak innan Ölandsbladets avslöjande och
i så fall när?
Anser du att denna sak kräver politiskt ansvar?”
Interpellationen besvaras muntligt i samband med Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgeruds (M) information gällande avfallssortering KSRR i
§ 158/17.
Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 162
Information, socialnämnden.
Socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) och socialchef Anna
Hasselbom-Trofast redogör i enlighet med Kommunallagen 3 kap 15 § för
socialnämndens verksamhet utifrån de övergirande strategiska mål som
kommunfullmäktige antagit och presenterar antagna nämndmål.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor om socialnämndens verksamhet som
besvaras.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________
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Dnr 2016/191-106 KS

Uppdrag inledande diskussion utifrån Sveriges kommuner och landstings utredning om Öland en kommun.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier får i uppdrag att inleda samtal med representanter
för Mörbylångas kommun utifrån SKL:s utredning Öland – en kommun.
Varje kommun står för sina egna kostnader. Om det uppstår gemensamma
kostnader, exempelvis genom att någon konsult anlitas, så delas dessa kostnader lika mellan kommunerna.
Öppenhet ska vara vägledande och arbetet bör ske så skyndsamt som möjligt.
I våras fick samtliga ledamöter i kommunfullmäktige en inbjudan till presentationen av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) utredning om förutsättningarna för en kommunsammanslagning på Öland. I rapporten belystes
områdena ekonomi, demokrati och kvalitet.
Detta är en intressant fråga som presidierna i båda kommunerna, tillsammans med respektive kommunstyrelsens arbetsutskott, vill fortsätta att diskutera. Detta ska göras objektivt och utan förutfattade meningar. Det är viktigt
att belysa för- och nackdelar för de båda kommunerna. SKLs utredare finns
att tillgå som bollplank om det behövs.
Strukturen på arbetssättet bestäms av arbetsgruppen men det är mycket viktigt med återrapportering både till övriga politiker och allmänheten.

Yrkanden
Daniel Nilsson (C) yrkar att gruppen utökas med en person från Centerpartiet.
Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöder förslaget att utöka
gruppen med en person från centerpartiet.
Stig Bertilsson (C) yrkar att Daniel Nilsson tilldelas platsen i gruppen.
Per Lublin (nÖP) anser att rapporten ska läggas till handlingarna.
Ordföranden konstaterar efter fråga att kommunfullmäktige anser att gruppen
ska utökas med en person, vilket nu även är presidiets förslag, samt att det
finns ett förslag på personval, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – inledande diskussion
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
förslaget att inleda diskussion.
Justerandes sign
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller presidiets förslag att inleda diskussion röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 2)
Kommunfullmäktige godkänner därmed en inledande diskussion enligt förslaget.

Proposition – val av representant
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige utser
Daniel Nilsson (C) att ingå i gruppen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier tillsammans
med en representant från Centerpartiet får i uppdrag att inleda samtal
med representanter för Mörbylånga kommun utifrån SKL:s utredning
Öland – en kommun.

att

varje kommun står för sina egna kostnader. Om det uppstår gemensamma kostnader, exempelvis genom att någon konsult anlitas, så
delas dessa kostnader lika mellan kommunerna.

att

öppenhet ska vara vägledande och arbetet bör ske så skyndsamt
som möjligt.

att

utse Daniel Nilsson (C) att ingå I gruppen för Centerpartiet.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________
§ 164

Dnr 2016/158-004 KS

Val av ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 100
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.

Justerandes sign
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Socialdemokraterna föreslår att Joel Schäfer (S) väljs till ledamot och JanOlof Forslund (S) till ersättare i förbundsfullmäktige.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Joel Schäfer (S), Vickelstigen 2, 387 93 Borgholm, till ledamot i
förbundsfullmäktige för Sydarkivera

att

välja Jan-Olof Forslund (S), Kyrkallén 22, 387 50 Köpingsvik, till ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i ärendet.
_____________________________

§ 165

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018, Ny M-ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkände 2017-09-18 § 153 avsägelse från Tomas
Johnsson (M).
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2017-10-04 att
Björn Engström är ny M-ersättare för tiden 2017-10-04--2018-10-14.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
_____________________________

§ 166

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval ersättare
socialnämnden; Sofie Svensson (-)
Sofie Svensson (-) avsäger sig i e-post 2017-09-27 sitt politiska uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
Justerandes sign
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Kristdemokraterna föreslår Gurli Frisk till ny ersättare i socialnämnden
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Gurli Frisk, Verdandi Gränd 2, 387 32 Borgholm, till ny KDersättare i socialnämnen för tiden 2017-10-17—2018-12-31.

_____________________________
§ 167

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval; Sofie
Jakobsson (-)
Sofie Jakobsson (-) avsäger sig i epost 2017-10-16 sina politiska uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsen, ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen samt ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och 2:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Moderaterna föreslår
Anna Viktor Hiort till ny ledamot i utbildningsnämnden.
Arne Sjögren som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Arne Sjögren som ny ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen.
Kristdemokraterna föreslår
Eroll Morina som ny ersättare i utbildningsnämnden.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes sign

att

godkänna avsägelsen.

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för KDledamot i kommunfullmäktige.

att

välja Anna Viktor Hiort (M) till ny ledamot i utbildningsnämnden för tiden 2017-10-17—2018-12-31.

att

välja Eroll Morina (KD), Hunderums Västra Sjögata 15, 387 75
Byxelkrok, till ny ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2017-1017—2018-12-31
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att

välja Arne Sjögren (KD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden
2017-10-17—2018-10-14.

att

välja Arne Sjögren (KD) till ny ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen för tiden 2017-10-17—2018-12-31

Det noteras att val av ersättare i kommunstyrelsens båda utskott sker i kommunstyrelsen.
_____________________________

§ 168

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; fyllnadsval - ersättare kommunstyrelsen,
ledamot i valnämnden, god man vid fastighetsbildning tätortsförhållande
Kommunfullmäktige godkände 2017-09-18 § 143 avsägelse från Thomas
Johnsson (M) och uppmanade Moderaterna att inkomma med förslag på
personer till rubricerade uppdrag.
Moderaterna föreslår
Mats Bengtsson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Lenamarie Wikström till ny ledamot i valnämnden.
Erland Augustinsson till ny god man vid fastighetsbildning tätortsförhållanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Mats Bengtsson, Östra Gatan 5, 387 75 Byxelkrok, till ny Mersättare i kommunstyrelsen för tiden 2017-10-17-2018-10-14.

att

välja Lenamarie Wikström, Stora Rörsvägen 2, 386 94 Färjestaden,
till ny M-ledamot i valnämnden för tiden 2017-10-17—2018-12-31.

att

välja Erland Augustinsson, Istad Prästgårdsgata 19, 387 96
Köpingsvik, till ny M-god man vid fastighetsbildning med sakkunskap i
tätortsförhållanden för tiden 2017-10-17—2018-12-31.

_____________________________
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Dnr 2017/62-109 KS

Redovisning – beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner
I tjänsteskrivelse 2017-10-05 redovisar kommunledningskontoret beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt ställningstagande
och beslut från nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen.
1. Redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
2. Redovisa beredning av och nämndernas ställningstagande med anledning
av inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Av tjänsteskrivelsen framgår följande ställningstaganden:
A. Dnr 2015/274-008 – Korttidsboende i gamla vårdscentralen: Maria
Franck.
Kommunstyrelsen 2017-09-26 § 165 – beslutar avslå förslaget
B. Dnr 2016/141-008 – att bygga krematorium i Beckmans park: Gunnar
Ihrén.
Kommunstyrelsen 2017-04-25 § 86 – beslutar avslå förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av dels kommunstyrelsens ställningstagande och beslut gällande medborgarförslag samt dels beredningen
av oavslutade motioner och medborgarförslag till handlingarna.
_____________________________
§ 170

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
2017-08-31 § 198 – Binnerbäck 2:4 (Skifte 2).
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna
_____________________________
Justerandes sign
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§ 171
Allmänpolitisk debatt.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att den allmän politiska debatten
hålls vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2017-10-16
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 2017 klockan 18:09:38.
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
Hans Lundberg
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
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(S)
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(S)
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Daniel Nilsson

Lotta Öhrsvik-Gibson
Arne Sjögren

X
X
X
SUMMA:

33

0 0 2
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Omrösningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 2017 klockan 21:19:45.

Ja = Bifall till presidiets förslag Nej = Avslag till presidiets förslag
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
Hans Lundberg
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Daniel Nilsson

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

Lotta Öhrsvik Gibson
Arne Sjögren

X
X
X
SUMMA:

32

1

0

2
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