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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 207 Godkännande av kungörelse 4

§ 208 Godkännande av dagordning 5

§ 209 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny S-ledamot och ny S-
ersättare i kommunfullmäkltige

2018/218 116 6

§ 210 Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny FÖL-ledamot och 
FÖL-ersättare i kommunfullmäktige

2018/218 116 7

§ 211 Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022; Mattias Carlsson (FÖL) 
ersättare kommunfullmäktige

2018/218 116 8

§ 212 Avsägelse politiskt uppdrag 2019-2022; Lenamarie Wikström (M) 
ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen

9

§ 213 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Margareta Norman) - "meröppet" på 
biblioteket i Löttorp; (inbjuden men avböjt)

2019/217 008 10

§ 214 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala 
administrationen

2019/231 109 11

§ 215 Allmänhetens frågestund 12

§ 216 Information revisorerna 13

§ 217 Information Borgholm Energi AB 14

§ 218 Allmänpolitisk debatt 15

§ 219 Återförande av den skattefinansierade verksamheten 2018/58 001 16 - 18

§ 220 Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025 2019/150 409 19

§ 221 Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms 
kommun

2019/165 003 20 - 21

§ 222 Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67 2019/196 253 22 - 23

§ 223 Delårsrapport 2019 2018/128 041 24

§ 224 Interpellation (Per Lublin ÖP) - svar från dåvarande socialnämndens 
ordförande gällande e-handelsbeställning etcetera; ärendet bör 
behandlas så det kan avslutas Magnus har avsagt sig uppdraget  

2019/7 101 25

§ 225 Interpellation (Roland Wickholm ÖP) - svar från kommunstyrelsens 
ordförande - toalett vid Netto

2019/7 101 26

§ 226 Interpellation (Marcel van Luijn M) - svar från kommnstyrelsens 
ordförande - utvärdering av sommarkortet

2019/7 101 27 - 28

§ 227 Interpellation (Marcel van Luijn M) - svar från kommunstyrelsens 
ordförande - verkställande av demokratiberedningens uppdrag

2019/7 101 29 - 30

§ 228 Interpellation (Per Lublin ÖP) - svar från kommunstyrelsens 
ordförande - trygghetsboende på f d Solkattentomterna

2019/7 101 31 - 32
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 Motion (Per Lublin ÖP) - tillhandahålla gratis påsar till hushållen för 
vanligt avfall 

2019/71 109 33 - 34
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 207

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207

Godkännande av kungörelse

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 208

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande ären-
den. 

Dagens sammanträde
Ordförande meddelar följande tillkommande ärenden:

- Avsägelse politiskt uppdrag 2019-2022; Lenamarie Wikström (M) ersätta-
re i miljö- och hållbarhetsberedningen

Marcel van Luijn (M) lyfter vid en ordningsfråga att han anser kommunstyrelsens be-
slut § 159 2019-10-22 borde vara på dagordningen med hänvisning till majoritetens 
resonemang i kommunsstyrelsen. 

Ordförande meddelar att underlag till ärendet inte finns kommunfullmäktige till han-
da och att ärendet inte kommer läggas till dagordningen.

Vid fråga konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige godkänner dagordningen 
med tillkommande ärenden.  

______________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 209

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209 Dnr 2018/218 116 KS

Meddelande politiska uppdrag 2019-2022;  Ny S-ledamot och ny S-ersät-
tare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige välkomnar Kennert Georgsson (S) som ersätter Magnus Ståhl 
(S) som ordinarie ledamot och att Lars-Erik Ahlström (S) som ersätter Kennert Ge-
orgsson som ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner med-
delandet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Kalmar län har meddelat kommunen om att Magnus Ståhl (S) avgår 
som ledamot i kommunfullmäktige och ersätts av Kennert Georgsson (S) som ordi-
narie ledamot. Länsstyrelsen Kalmar län meddelar också att Lars-Erik Ahlström (S) 
ersätter Kennert Georgsson (S) som ersättare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022  2019-11-05

Dagens sammanträde
Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige godkänner meddelandet och 
finner att fullmäktige beslutar göra så

Skickas till
HR-avdelningen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 210

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 Dnr 2018/218 116 KS

Meddelande politiska uppdrag 2019-2022; Ny FÖL-ledamot och FÖL-er-
sättare i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige välkomnar Lennart Bohlin (FÖL) som ersätter Sofie Loirendal 
(FÖL) som ordinarie ledamot och att Mattias Carlsson (FÖL) som ersätter Lennart 
Bohlin (FÖL) som ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner 
meddelandet och läger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Kalmar län har meddelat kommunen om att Sofie Loirendal (FÖL) av-
går som ledamot i kommunfullmäktige och ersätts av Lennart Bohlin (FÖL) som or-
dinarie ledamot. Länsstyrelsen Kalmar län meddelar också att Mattias Carlsson 
(FÖL) ersätter Lennart Bohlin (FÖL) som ersättare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Meddelande politiska uppdrag 2019-2022  2019-11-05

Dagens sammanträde
Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige godkänner meddelandet och 
finner att fullmäktige beslutar att göra så.

Skickas till
HR-avdelningen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 211

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022; Mattias Carlsson (FÖL) ersätta-
re kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägningen
att skicka beslutet till Länsstyrelsen Kalmar län för ny räkning.

Ärendebeskrivning
Mattias Carlsson (FÖL) avsäger sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäk-
tige med hänvisning till tidsbrist.

Beslutsunderlag
Avsägelse  2019-11-06

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen och ifall kom-
munfullmäktige kan skicka beslutet till Länsstyrelsen Kalmar län för ny samman-
räkning.

Ordförande finner det så. 

Skickas till
Länsstyrelsen Kalmar län
HR-avdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 212

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag 2019-2022; Lenamarie Wikström (M) ersät-
tare i miljö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
att Carl Malgerud (M) ersätter Lenamarie Wikström (M) som ersättare i miljö- och 

hållbarhetsberedningen.

Ärendebeskrivning
Lenamarie Wikström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och hållbar-
hetsberedningen. En ny ersättare ska tillsättas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Inlämnad skrivelse om avsägelse av politiskt uppdrag till presidiet.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen och finner det 
så. 

Marcel van Luijn (M) nominerar Carl Malgerud (M) som ny ersättare i miljö- och håll-
barhetsberedningen. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Carl Malgerud (M) som er-
sättare i miljö- och hållbarhetsberedningen och finner att fullmäktige beslutar göra 
så.

Skickas till
Miljö- och hållbarhetsberedningen.
HR-avdelningen
______________

9



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 213

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 Dnr 2019/217 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Margareta Norman) - "meröppet" på bib-
lioteket i Löttorp; (inbjuden men avböjt)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Margareta Norman om att möjliggöra för bibliotekslån hos 
biblioteket i Löttorp utanför ordinarie öppettid har kommit in till kommunen. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag  2019-10-21

Dagens sammanträde
Ordförande fråga om kommunfullmäktige kan lämna medborgarförslaget till utbild-
ningsnämnden för beredning.

Skickas till
Utbildningsnämnden.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 Dnr 2019/231 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administra-
tionen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har 2019-11-06 inkommit med en motion om att kommunstyrelsen 
borde besluta om göra en opartisk, förutsättningslös och grundlig översyn över den 
kommunala administrationen med syfte att rensa bort alla tjänster som inte behövs 
för kommunens kärnverksamhet eller för annan väsentlig service för Borgholms 
kommuns medborgare. 

Beslutsunderlag
Motion  2019-11-06

Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) presenterar sin motion.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över motionen till kommunsty-
relsen för beredning och finner att fullmäktige beslutar göra så.  

Skickas till
Kommunstyrelsen.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 215

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215

Allmänhetens frågestund

Ärendet utgår då inga frågor ställs.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 216

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216

Information revisorerna

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Jan Hellroth, ordförande för revisorerna, lämnar information från revisorerna. Revi-
sorerna har inget särskilt att rapportera.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 217

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217

Information Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Beslutsunderlag
Presentation till kommunfullmäktige  2019-11-18

Dagens sammanträde
Anders Lindholm, VD för Borgholm Energi AB, informerar kommunfullmäktige om 
Borgholm Energi AB:s bedömning av kommunens och bolagets utmaningar inom 
VA, investeringar och investeringsbehov i VA och elnät och bolagets taxor.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 218

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218

Allmänpolitisk debatt

Dagens sammanträde
I samband med den allmänpolitiska debatten lyfter företrädare från alla kommunfull-
mäktiges partier olika frågeställningar för debatt. Ledamöterna får möjlighet att redo-
göra för sina synpunkter och ställningstaganden.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 219

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 Dnr 2018/58 001 KS

Återförande av den skattefinansierade verksamheten

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återföra den skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB; 

gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.

Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 inför vidare politiska 
beslut beslutat
- uppdra åt kommunchefen att

- lägga fram förslag på lämplig organisering inom kommunledningsförvalt-
ningen för verksamheterna som ska återföras. 

- se över kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv och bolagsordning 
samt övriga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen.

- uppdra till ekonomichefen att
- utreda de ekonomiska förutsättningarna (maskiner och inventarier) för åter-

förandet inför vidare politiska beslut. 

Dessa uppdrag behandlas av kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 1 januari 2003 övergick de skattefinansierade verksamheterna gata, park, kost, 
städ och fastighetsförvaltning, samt de taxefinansierade verksamheterna VA och 
renhållning, från den kommunala förvaltningsformen till Borgholm Energi AB. 

År 2011 lämnades en motion om en återföring av de skattefinansierade verksamhe-
terna gata, park, kost, städ och fastighetsförvaltning till Borgholms kommun. Kom-
munfullmäktige beslutade i april 2012 att återföra motionen till demokratiberednings-
gruppen. I september 2013 meddelade demokratiberedningsgruppen resursbrist och 
överlämnar motionen till kommunstyrelsen utan utredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013 att ”låta utreda fördelar och 
nackdelar, samt möjligheter och konsekvenser av ett återförande av teknisk service 
till kommunen avseende de skattefinansierade verksamheterna gata/park, hamnar, 
kost, städ och fastighetsförvaltning”. Utredningen som genomfördes av PwC åter-
rapporterades till kommunfullmäktige (KF § 27 2014) och motionen avslogs i anslut-
ning till återrapporteringen (KF § 28 2014).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade härefter (Ksau § 302 2016) att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla organisationsutredning för kommunled-
ningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. 2017-02-06  § 51 be-
slutade arbetsutskottet:
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 219

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”Att godkänna att en extern utredare anlitas för att se över den skattefinansierade 
verksamheten i Borgholm Energi AB:s regi i enlighet med kommunchefens skrivel-
se. Verkställs av kommunchefen.

Att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande och bolagets 
ordförande för att underlätta utredningen och förankringsprocessen i kommunstyrel-
sen och i Borgholm Energi AB.

Att översynen ska presenteras senast under april månad så att eventuella organisa-
toriska förändringar som föreslås kan prövas och beslutas i god tid före 2018 års 
val.”

Utredningen presenterades där huvudförslaget var att återföra den skattefinansiera-
de verksamheten till kommunen. Något beslut fattades emellertid inte utan frågan är 
allt jämt vilande. 

Under våren 2019 har förvaltningen och bolagets ledning kommit överens om att 
hamnverksamheten bättre hanteras av kommunen som äger och förvaltar hamnar-
na. Hamnkaptenernas arbetsledning sköts via kommunledningsförvaltningens till-
växtenhet. 

Nuläge
Den tekniska servicen organiseras av BEAB, förutom fastighetsförvaltning av fastig-
heter för kommunens egna verksamheter och fritidsanläggningar som hanteras av 
ekonomi- och fastighetsavdelningen. BEAB:s verksamhet kan något förenklat delas 
in i tre inriktningar:

- Kommersiell verksamhet genom Borgholm Energi Elnät AB.
- Taxefinansierad verksamhet som hanterar VA-kollektivet och avfallskollektivet.
- Skattefinansierad verksamhet i en utförarorganisation som hanterar gata/park, 

lokalvård, måltidsverksamhet, transport och omlastning i en utförarorganisation 
där främst kommunstyrelsen och kommunens nämnder är beställare genom leve-
ransavtal.   

Totalt beräknas de skattefinansierade verksamheterna omfatta cirka 60 tjänster.

Ett antal utredningar har skett av bolaget vad gäller den skattefinansierade verksam-
heten som för närvarande bereds av kommunledningsförvaltningen, till exempel hur 
ska kommunens hamnar ska utvecklas och drivas samt badplatsutredningen.

Borgholm Energi har vid möte 2019-09-11 informerats att VD:s ambition är att alla 
skattefinansierade verksamheter överförs till kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-22 § 161 med förslag till beslut i kommunfullmäktige 
samt uppdrag inför vidare politiska beslut.

Bedömning
Vad gäller den skattefinansierade verksamheten så tenderar diskussionerna om hur 
denna ska skötas ta orimligt mycket tid och onödiga administrativa resurser läggs på 
kontroll istället för att optimera verksamheten och få ut mesta möjliga av våra ge-
mensamma skattemedel. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det finns fortfarande oklarheter mellan beställarroll och utförarroll vilket förstärker 
bilden av att organisationen inte är optimal för den lilla kommunen. Detta gäller så-
väl den politiska styrningen av verksamheten som tjänstemannaorganisationen med 
styrning, ledning och administration. Särskilt gäller detta avseende verksamheten in-
om gata, park och hamnar där frågorna av ren utförarart allt som oftast hamnar på 
den politiska dagordningen eller på de högsta tjänstemännen då kommunen saknar 
en kompetent beställarfunktion. 

Vidare har kommunkoncernen inte råd att ha en kultur där vi pratar om ”vi och dom” 
mellan olika verksamheter, utan fokus måste istället läggas på att få ihop våra sam-
lade resurser i en så effektiv och operativ organisation som möjligt.

Att placera de skattefinansierade verksamheterna inom kommunstyrelsens förvalt-
ning ger en större tydlighet i ansvaret för den politiska och ekonomiska målstyrning-
en. Förvaltningsformen underlättar också prioritering mellan olika kommunala verk-
samheter. Någon ny förvaltning eller politisk påbyggnad rekommenderas inte med 
hänvisning till vad som redovisisats ovan. 

Det bör även finnas samordningsvinster och möjligheter till bättre resursutnyttjande 
för andra delar som bedrivs av kommunen och/eller av dess bolag. Här borde dels 
direkta effektiviseringsvinster kunna hämtas genom att samla resurserna i en ge-
mensam organisation dels minskad sårbarhet då skalfördelar finns genom samorga-
nisering.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) Carl Malgerud (M), Staffan Larsson (C), Marcel van Luijn (M) och 
par Lublin (ÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att komma in med skriftlig protokollsanteckning. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om kommunfull-
mäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar gö-
ra så.

Skickas till
Borgholms Energi AB
Kommunchefen
Ekonomichefen
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta energi- och klimatstrategi med kommunstyrelsens föreslagna ändringar.
att kommunen ska arbeta efter föreslagen energi- och klimatstrategi.
att fortsätta arbetet med en handlingsplan till strategin som även kopplar till na-

tionella och regionala energi- och klimatmål.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har en energi- och klimatstrategi för åren 2010-2014. För att 
svara upp mot nationella och regionala mål behöver kommunen anta en ny energi-
strategi.

Beslutsunderlag
Utkast till energi- och klimatstrategi.
Kommunstyrelsen 2019-10-22 med förslag på ny energi- och klimatstrategi.

Bedömning
En strategi ska vara kortfattad, hålla över tid och kunna kommuniceras med med-
borgare och företag i kommunen. Förslaget till strategi är framtaget enligt dessa 
principer. Strategin har starka formuleringar om kommunens åtaganden kopplade till 
nationella och regionala energi- och klimatmål. 

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att komma in med skriftlig protokollsanteckning. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om kommunfull-
mäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar gö-
ra så.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Borgholms Energi AB
Tillväxtenheten
Miljöenheten
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 Dnr 2019/165 003 KS

Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kom-
mun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun 

med ändringen att styrka andra meningen i 14 §.

Ärendebeskrivning
Kommuner får meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Borg-
holms kommuns lokala ordningsföreskrifter reviderades senast 2015, och antogs 
av kommunfullmäktige 2015-05-18 § 78. Bland annat den nya lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter som begränsar rökning utomhus ger anledning 
att revidera de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-05. 
Kommunstyrelsen 2019-10-22 § 164 med förslag att anta föreskrifterna.

Bedömning
I den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter finns vissa begräns-
ningar av var och hur man får röka utomhus. I vissa avseenden måste lagen tolkas, 
och miljö- och byggnadsnämnden valde i beslut 2019-06-27 § 123 att tolka lagen 
som att rökning inte är tillåten på gågator under gågatuperiod. För att förtydliga vad 
som verkligen gäller i Borgholms kommun behöver detta skrivas in i de lokala ord-
ningsföreskrifterna. Därför föreslås en ny paragraf 12 i de lokala ordningsföreskrif-
terna.

Det har dessutom kommit synpunkter från allmänheten till kommunen om otydlig-
heter i var hundar får bada under sommarsäsongen. Även här föreslås ett förtydli-
gande i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Sedan de nu gällande föreskrifterna antogs har vissa förhållanden ändrats. Sådana 
saker har korrigerats i det reviderade förslaget, och dessa ändringar finns markera-
de. Numreringen av paragraferna förändras efter den nya paragraf 12. I nya para-
graf 15 (camping) och 20 (fyrverkerier) föreslås förändringar som påverkar sakin-
nehållet i föreskrifterna. Även dessa är markerade. 

I det reviderade förslaget är dessutom alla förkortningar borttagna och några rent 
språkliga rättningar gjorda. Dessa finns inte markerade i dokumentet.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget till reviderade ordningsföreskrifter är främst att före-
skrifterna anpassas till förändrad lagstiftning och i övrigt ändrade förhållanden. Vis-
sa saker är förtydligade, och några saker har ändrats i syfte att göra föreskrifterna 
mera allmänna så att eventuella förändringar i till exempel kommunens organisa-
tion inte ska påverka föreskrifterna. Förändringarna i sak är relativt små, men för-
hoppningsvis kommer förslaget att leda till ökad tydlighet.

Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att and-
ra meningen i 14 § styrks. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om kommunfull-
mäktige kan bifalla ändringsyrkandet och finner att fullmäktige beslutar göra så.

Skickas till
Polisen Borgholm
Kommunikatörerna
Länsstyrelsen Kalmar Län
______________
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§ 222 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja industritomt om cirka 4 000 kvm av Löttorp 3:67 till Björn Silverstrands 

Entreprenad för 160 000 kronor plus förrättningskostnader.

Ärendebeskrivning
Lokal entreprenör på norra Öland har under flera år önskat köpa en tomt i Löttorp. 
Området är utritat som industrimark i detaljplanen och överensstämmer med den 
verksamhet som entreprenören bedriver. Enligt Borgholms taxor för 2019 är mar-
ken värderad till lägst 40 kr/kvm i områden utanför Borgholm, Rälla och Köpingsvik. 
Rubricerad tomtyta är cirka 4 000 kvm, således 160 000 kronor totalt.

Industritomterna är beskrivna i detaljplanen men ännu inte fastighetsreglerade var-
på beställning till lantmäteriet bör utföras.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Löttorp 3:67, upprättad 2009 samt kartillustration med utpekad tomt.
Tjänsteskrivelse 2019-09-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 229 med förslag att sälja tomten 
samt uppdrag åt tillväxtenheten att fastighetsreglera industritomterna och lägga ut 
kontraktshantering på, genom Borgholms kommun, upphandlad fastighetsmäklare.

Bedömning
Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning. Industrimark är eftersökt i kommunen varpå en fastighets-
reglering bör utföras för att möta efterfrågan.

Konsekvensanalys
I det fall Borgholms kommun har några andra planer för området bör detta utredas 
innan försäljning. I detaljplanen återfinns ytterligare fyra utpekade industritomter 
som bör förrättas och försäljas om Borgholms kommun inte har några andra planer 
för marken.

Dagens sammanträde
Tomas Lind (FÖL) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut.

Ilko Corkovic (S) yrkar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om kommunfull-
mäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar gö-
ra så.
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Skickas till

Tillväxtchefen 
Mark- och exploatering
______________
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§ 223 Dnr 2018/128 041 KS

Delårsrapport 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslut 2019. 

Ärendebeskrivning
Resultatet för kommunen är +19,0 mkr. (Årsprognos +21,0 mkr). 

● Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -4,9 mkr. (Årsprognos -0,4 
mkr). 

● Investeringar till och med augusti uppgår till 56,7 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr).
● Likvida medel 30,3 mkr. (Årsprognos 32,6 mkr). 
● Budgetavvikelsen totalt efter augusti är +15,3 mkr. 
● Nämndernas totala budgetavvikelse är -4,9 mkr och finansförvaltningen +20,2 

mkr. 

De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensam-
kommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr. 

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett re-
sultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019.
Utlåtanden avseende delårsrapport 2019 från revisorerna.
Granskning av delårsrapport 2019 från PWC.
Kommunstyrelsen 2019-10-22 § 156 med förslag att godkänna. 

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) redovisar delårsrapporten 2019 och yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag.

Jan Hallroth, ordförande för revisorerna, lämnar utlåtande från revisorerna. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om kommunfull-
mäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar gö-
ra så.

Skickas till
Ekonomichefen

______________
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§ 224 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) - svar från dåvarande socialnämndens 
ordförande gällande e-handelsbeställning etcetera; ärendet bör behand-
las så det kan avslutas Magnus har avsagt sig uppdraget

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-03-18 ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa följande interpella-
tion till socialnämndens ordförande Magnus Ståhl (S): 

Hur ställer du dig till att omsorgspersonalen får lägga tid på e-handelbeställning av 
matvaror till avdelningarna, upp-packning etc – tid som annars skulle kunnat ägnas 
omsorgstagarna på ett mera direkt sätt?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-03-18 § 65.
Kommunfullmäktige 2019-05-20 § 100.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Magnus Ståhl (S) närvarar inte vid dagens kommunfullmäktigemöte, men har lämnat 
skriftligt svar:
 - Införandet av e-handel påverkar inte tiden för inköp för vår baspersonal i omsor-
gerna, snarare är det ett lättare digitalt verktyg där alla leverantörer finns på ett och 
samma ställe. Personalen har tidigare beställt digitalt men från flera olika leverantö-
rer.

- Uppackning av varor sker dagligen av baspersonalen (som tidigare) och blir heller 
inte någon skillnad, det är arbetsuppgifter som måste utföras löpande för att verk-
samheterna ska fungera.

______________
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§ 225 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Roland Wickholm ÖP) - svar från kommunstyrelsens ord-
förande - toalett vid Netto

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 153 gav Roland Wickholm (ÖP) rätt att ställa föl-
jande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Varför togs toaletten bort vid parken vid Netto förra året?
Varför har det inte kommit upp någon ny

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 153 om anmälan av interpellation. 
Interpellationssvar

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) 
interpellationen enligt följande:

Toaletten vid Netto var i dåligt skick och det var inte ekonomiskt försvarbart att rusta 
upp denna. Det pågår för närvarande en översyn av offentliga toaletter i kommunen. 
Även i samband med uppbyggnaden av skatepark vid Netto kommer behovet av to-
aletten åter aktualiseras.

______________
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§ 226 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Marcel van Luijn M) - svar från kommnstyrelsens ordfö-
rande - utvärdering av sommarkortet

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 186 gav Marcel van Luijn (M) rätt att ställa följan-
de interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Marcel van Luijn (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Ilko Corkovic (S):

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 att införa sommarkort för ungdomar man-
talsskrivna i Borgholm från årskurs sex till och med gymnasiet mot en kostnad på 
209 000 kronor.

Ärendet kom till kommunstyrelsen utan beredning och utan tjänsteskrivelse, och be-
loppet var inte reserverat i 2019 års budget.

Förslaget innehöll ingen information om antalet (möjliga) användare, eller kostnad 
per användare. Däremot påståenden om ”det populära sommarlovskortet” och ”kor-
tet blev succé 2018”.

Jag tycker vi politiker ska följa upp och utvärdera alla våra beslut, inte minst för att 
kunna ta bättre beslut framöver.

Därför ställer jag följande frågor:

1. Har en utvärdering gjorts av användandet av sommarkortet 2018 och 2019?

2. Om inte: när ska detta ske?

3. Hur många elever har använt kortet och hur ofta, m a o vad är effekten av 
denna ”satsning”?

4. Motsvarar användandet det syfte kortet skulle ha?

5. Vad var kostnaden per användare/tillfälle?

6. Tycker du att dessa kostnader är rimliga?

7. Kommer majoriteten att besluta om sommerkortet igen för år 2020?

8. Om så är fallet, varför budgeterades inte motsvarande belopp i budget för   
2020
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 186 anmälan av interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) 
interpellationen enligt följande:

1. I samband med KSAu- mötet med representanter för KLT den 8.oktober 2019 
har statistiken över antal resor med sommarkort presenterats. Det är 13 917 re-
sor som har gjorts med sommarkortet vilket jag bedömer som en succé, även i 
år. 

2. Svarat under punkt 1.
3. Statistiken kunde presenteras enbart på vilka linjer kortet har använts och hur 

många resor som gjorts per linje. Sommarkortet har gett våra barn och ungdo-
mar möjlighet att åka på fritidsresor, träffa sina kompisar och åka till sina som-
marjobb. På det sättet har inte föräldrarnas ekonomiska förutsättningar avgjort 
barnens möjlighet till ett rikt sommarlov.

4. Användandet av kortet motsvarar syftet med sommarkortet. Vi har gett möjlighet 
till alla våra ungdomar åk 6 tom åk 2 på gymnasiet att resa i de olika syftena. 

5. Kostanden per resan är 15 kr (209 000 kr /13 917). 
6. Kostnaderna för kortet är rimliga enligt min uppfattning.
7. Med tanke på hur väl utfallet i antalet gjorda resor blev så har majoriteten lagt 

förslag att fortsätta med sommarkortet även under 2020. Föräldrarnas ekonomi 
ska inte avgöra om barn/ungdomar ska kunna ta sommarjobb eller träffa sina 
kompisar.

8. Vi har avvaktat på uppföljningen från KLT för att kunna göra utvärderingen och 
därmed kom förslaget i senare skede.

______________
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§ 227 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Marcel van Luijn M) - svar från kommunstyrelsens ordfö-
rande - verkställande av demokratiberedningens uppdrag

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 185 gav Marcel van Luijn (M) rätt att ställa följan-
de interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-21 att anta samtliga förslag från en tillfällig 
demokratiberedning, vilket gav Kommunstyrelsen 11 specifika uppdrag. Av dessa 
beslut har inget genomförts eller återkopplats under de gångna två åren!

Jag tycker vi politiker ska se till att genomföra, följa upp och utvärdera alla våra be-
slut. I detta fall verkar det inte ha hänt någonting alls! Som KSO är du huvudansva-
rig för kommunstyrelsens arbete.

Därför ställer jag följande frågor som berör endast en del av besluten som togs av 
kommunfullmäktige:

1. Beslut: ”Borgholms kommun ska använda den så kallade cafémetoden för att 
diskutera en specifik fråga eller en fråga på en specifik plats, med syfte att lyssna 
och tänka tillsammans, att byta erfarenheter samt styrka vi-känsla och gemen-
skap.”
Varför har majoriteten gjort raka motsatsen till denna metod när det ordnades en 
”medborgardialog” på Åkerboskolan 2019-02-14?

2. Varför har fortfarende inte några principer för medborgardialoger tagits fram, trots 
beslut i fullmäktige att det ska klargöras tydligt när medborgardialog ska tillämpas, 
vem som ska involveras och hur den ska genomföras?

3. Har arbetet börjat med att undersöka möjlighet att tillgängliggöra diarium och 
fakturor, i enlighet med fullmäktiges beslut? Status?

4. Vad är status på beslutet att utveckla digital dialog genom att möjliggöra för 
medborgarna att ställa frågor till politiker på hemsidan, i enlighet med fullmäkti-
ges beslut?

5. Hur används fokus- och intressegruppergrupper som remissinstanser idag?

6. Vad är status på beslutet att införa en standardiserad process för planarbete, 
med syfte att förtydliga när och hur medborgardialog samt återkoppling ska ske, i 
enlighet med fullmäktiges beslut?

7. Vilket ansvar anser du att du har som kommunstyrelsens ordförande för genom-
förande av tagna beslut?
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 185 anmälan om interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) 
interpellationen enligt följande:

1. Vid det aktuella mötet var uppdraget att informera om tankarna kring framtidens 
Åkerboskola och lyssna av medborgarnas synpunkter. I samma fråga har vi haft 
minst ett möte till där vi dryftat denna heta politiska fråga. Med tanke på den po-
litiska oenighet i denna fråga skulle det troligen inte spelat så stor roll om hur 
många möten och dialoger vi genomförde.  

2. Principerna för medborgardialog är under framtagande och kommer att behand-
las i KSAu den 5.november 2019.

3. Kommunledningsförvaltning har undersökt att på ett enkelt sätt tillgängliggöra di-
ariet och konstaterat att det dels krävs en ny modul för ärendehanteringssyste-
met dels kvalitetssäkra processen med tanke på GDPR m m. En ny modul kom-
mer innebära en kostnad som behöver budgeteras framöver i fall vi väljer att gå 
vidare med implementeringen. Vad jag kan förstå så har fakturorna varit utlagda 
på hemsidan på försök. 

4. Den externa hemsidan är under omarbetning och den kommer möjliggöra digital 
dialog med politikerna. Tyvärr har framtagandet av externa sidan blivit försenad 
pga hög arbetsbelastning på förvaltningen.

5. Fokus- och remissgrupperna har använts sporadiskt framförallt Kommunala pen-
sionärsrådet och LRF-kommungrupp. Det finns all anledning att utveckla det för-
farande framöver. 

6. När det gäller kommunens planarbete är denna process reglerad av PBL däre-
mot kan formerna för dialogen utvecklas vidare. Vad gäller kommunens över-
siktsplanarbete så har vi beslutat om en process där medborgardialogen står i 
fokus.

7. Självklart är jag ytterst ansvarig men övriga ledamöter i KS har också ansvaret 
för att alla fullmäktigebeslut som riktas till kommunstyrelsen genomförs.

______________
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§ 228 Dnr 2019/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) - svar från kommunstyrelsens ordförande 
- trygghetsboende på f d Solkattentomterna

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 187 gav Per Lublin (M) rätt att ställa följande in-
terpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

I förra månaden lämnade jag in ett förslag i stadshuset i Borgholm – en motion ställd 
till kommunfullmäktige där jag föreslog att kommunfullmäktige beslutar låta utreda 
möjligheterna att förvärva de sammanslagna Solkattentomterna och där låta uppföra 
ett attraktivt och centralt beläget kommunalt trygghetsboende. Och lämnade samti-
digt in skisser på hur det skulle kunna - men nödvändigtvis inte måste - se ut.

Men först och främst gällde det förstås att kommunen skulle se till att komma över 
den centralt belägna, förfulande och dåligt nyttjade tomtmarken som skulle vara per-
fekt för ett blivande kommunalt trygghetsboende i Borgholm!

Medan jag var i receptionen och lämnade in handlingarna kom herr kommunalrådet 
Ilko Corkovic nyfiket förbi och anade sig väl till att något var i görningen.

Någon timme senare när jag kom gående på Södra Långgatan kommer Ilko halv-
springande efter mig och och ropar i upprörd ton:

”- Jag vet nog vad du håller på med, men vet du vad dom vill ha för tomten? Dom vill 
ha elva miljoner! Elva miljoner!!!

Hade haft god lust att fråga honom om han inte tycker att våra äldre kan vara värda 
elva miljoner, men jag valde att avstå från vad som skulle kunna ha blivit ett öppet 
gräl mitt på gatan.

Ilko borde väl annars förstå att priset naturligtvis går att förhandla ner för mark som 
mer eller mindre ligger för fäfot - och där ägaren kan drabbas av kostsamma åläg-
ganden om inget händer.

Men för Ilko är det tydligare viktigare med konstgräsplan på centralortens idrotts-
plats och flådiga förvaltningsbyggnader åt tjänstemännen än att göra något riktigt 
bra för våra äldre som inte vill leva i otrygg ensamhet hemma. Bara socialförvalt-
ningens nya lokaler i kvarteret Höken - som Ilko drev igenom - kostade mer än det 
dubbla! För att inte tala om hur Ilko vurmade för att Trafikverket skulle lägga 3 - 4 
miljarder på att i sin helhet göra om väg 136 mellan Borgholm och brofästet till en 
1:2-väg med mitträcke, ett projekt som Trafikverket lyckligtvis backade från efter 
massiva protester från samhällen och byar utmed vägen.
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Självfallet är jag fullt medveten att det tillkommer byggkostnader utöver själva mar-
ken, men dom torde vara lika stora oavsett var man bygger.

Därför vill jag nu fråga dig Ilko såsom varande kommunstyrelsens ordförande och 
heltidsarvoderat kommunalråd:

 Är inte vi äldre medborgare i Borgholms kommun och blivande äldre värda en 
extra satsning på elva miljoner?

  Har du förhandlat med ägarna till Solkattentomterna om priset och hur har det 
isåfall gått till?

 Är inte vi äldre och blivande äldre värda att kunna få ett trygghetsboende i bästa 
tänkbara läge?

  Hur anser du att ett bra kommunalt trygghetsboende ska vara?

  Och när ska vi få ett sådant i Borgholm och på attraktiva platser som Sandvik 
och Byxelkrok?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 187 anmälan av interpellation.
Interpellationssvar.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) 
interpellationen enligt följande:

1. Våra äldre är värda alla satsningar vi kan göra. Just nu håller vi på och planerar 
för nya äldreboenden (80 platser), vilket har högsta prioritet. Vi håller på och dis-
kuterar på olika sätt att få fram fler trygghetsbostäder på attraktiva platser. Det 
känns onödigt att betala flera miljoner för en extern tomt om vi kan bygga på 
egen mark i centrala Borgholm. 

2. Ja, vi har träffat dem under förra mandatperioden för att diskutera deras planer 
för tomten och om de var villiga att sälja tomten och till vilket pris. 

3. Självklart. 
4. Bra standard, gemensamhetsutrymmen med närhet till service och kollektivtra-

fik.
5. Under den här mandatperioden hoppas jag att något trygghetsboende byggs.
______________
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§ 229 Dnr 2019/71 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - tillhandahålla gratis påsar till hushållen för 
vanligt avfall

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13 
- att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Borgholm Energi att till hushållen 

gratis tillhandahåller påsar av annan färg än grön att användas för det vanliga 
hushållsavfallet som inte är matavfall.

Kommunfullmäktige överlämnar 2019-04-16 § 71 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsen överlämnar 2019-10-22 § 169 med förslag på avslag till kommun-
fullmäktige.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsen 2019-10-22 § 169 med förslag på avslag.

Bedömning
Renhållning och avfallshantering hör till de tjänster som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla enligt lag. Dock ska kommunen ta ut en avgift för avfallshanteringen, 
så att kostnaden för denna belastar de som nyttjar tjänsten. En grov estimering av 
kostnaden för att tillhandahålla gratis påsar för vanligt avfall har gjorts och bedöm-
ningen är att kostnaden skulle motsvara en taxehöjning på minst tre procent inklu-
sive distributionen av påsarna. Bedömningen är att en taxehöjning av den storleks-
ordningen skulle kunna användas bättre än till gratis avfallspåsar.

Plast är dessutom ett ifrågasatt material ur miljösynpunkt. Kommunen har i andra 
sammanhang fattat beslut om ”plastbantning” för att minska plastanvändningen. I 
dagsläget är plastpåsar en förutsättning för den modell som tillämpas för avfalls-
hanteringen, men det finns anledning att studera alternativ snarare än att öka till-
gången på ”gratis” plastpåsar. 

Konsekvensanalys
Det finns många olika önskemål hos medborgarna om hur avfallshanteringen skul-
le kunna göras bättre, annorlunda eller effektivare. Att ”gröna påsar” används felak-
tigt har hittills inte varit ett stort problem. Däremot är avfall som inte alls förpackas i 
påsar ett problem i vissa kärl. Det handlar dock främst om kärl som delvis används 
som ”papperskorgar”. Det finns därför ingen anledning att tro att gratis påsar till 
abonnenter skulle minska det problemet.
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Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand på ytterligare beredning och i andra hand på bi-
fall till motionen.

Joel Schäfer (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar på avslag till motionen.

Ordförande finner att det finns tre förslag på beslut; kommunstyrelsens förslag om 
avslag av motionen; Per Lublins (ÖP) förslag om ytterligare beredning, och Per 
Lublins (ÖP) förslag om bifall av motionen. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser avgöra frågan omgående eller av-
ser skicka motionen på ytterligare beredning och finner att kommunfullmäktige avser 
frågan vid dagens sammanträde. 

Ordförande ställer Per Lublins (ÖP) andra yrkande, om bifall till motionen, mot Joel 
Schäfers (S) och Marcel van Luijns (M) yrkande, om avslag till motionen, och finner 
att fullmäktige beslutat bifalla Joel Schäfers (S) och Marcel van Luijns (M) yrkande.

Reservation
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet.
Reservation inte inkommen innan justeringstillfälle. 

______________
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N Ä R V A R O L I S T A KOMMUNFULLMÄKTIGE
BORGHOLMS KOMMUN MANDATPERIOD 2018-10-15--2022-10-14
DATUM  2019-11-18
LEDAMÖTER LEDAMÖTER - NAMN PARTI ERSÄTTARE Närv Anmärkning

1 Ilko Corkovic S X

2 Carl Malgerud M X

3 Staffan Larsson C X

4 Eva-Lena Israelsson S X

5 Lennart Bohlin FÖL X

6 Anne Oskarsson SD X §§ 207-226

7 Kennet Georgsson S X

8 Marcel van Luijn M X
9 Jeanette Sandström S X

10 Tomas Zander C X

11 Jan Olof Forslund S Valentina Corkovic                     X

12 Tomas Lind FÖL X §§ 207-221,223-229
13 Per Lublin ÖP X

14 Marwin Johansson KD X

15 Lars Lindqvist SD X

16 Anna Victor Hiort M X

17 Cecilia Ahlström S Mattias Krusell                         X
18 Sara Kånåhols V X

19 Eva Wahlgren C X

20 Joel Schäfer S X

21 Lenamarie Wikström M X

22 Nina Anderson-Junkka S Marie-Helen Ståhl X

23 Torbjörn Johansson FÖL X

24 Lars Ljung S X

25 Daniel Nilsson C X

26 Bert Carlsson SD Liselott Hovdegård X

27 Jennie Engstrand S X

28 Anders Nyholm M X

29 Andreas Persson S X

30 Annette Hemlin FÖL Jeanette Thygesen X
31 Ulrika Lindh C X

32 Roland Wickholm ÖP X

33 Iréne Persson S X

34 Charlotte Håkansson van Luijn M X

35 Erik Arvidsson SD X
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