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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen Stadshuset, Borgholm, Borgholm, 2017-03-13, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2017

Har ni förhinder anmäl omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

Allmänhetens frågestund (max 20 min)

4

Information från revisorerna (max 20 min)

5

Politiska uppdrag 2014-2018; Ny SD-ersättare Edvald Larsson

2014/220

4

6

Politiska uppdrag 2014-2018; Ny S-ersättare Anders Johnsson

2014/220

5-6

7

Politiska uppdrag 2014-2018; Ny Föl-ersättare Gunilla
Sundström

2014/220

7

8

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018; Gunilla Sundström FÖLersättare kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har att godkänna och lämna till länsstyrelsen för
ny sammanräkning.

2014/220

8-9

9

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval; Maria
Lindmark (MP) ledamot i kommunstyrelsen. ledamot i ÖKF,
ersättare i kultur- och fritidsutskottet
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och MP ska lämna
förslag på nya ledamöter och ersättare.

2014/220

10

10

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval; Marcus
Bergenheim (KD) ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och KD ska lämna
förslag på ny ersättare.

2014/220

11

11

Budget 2017 - förändrade ramar
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 27 kommunfullmäktige att
godkänna förändrade budgetramar.

2016/126

12

2
12

Begäran om tilläggsbudget 2017; förstudie hamnverksamheten i
Borgholms kommun
Borgholm Energi begär 150 tkr i tilläggsanslag för 2017 till förstudien
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 35 kommunfullmäktige
att bifalla Borgholm Energi Ab:s begäran omtilläggsbudget om 150
tkr inom 2017 års resultat.

2016/92

13-14

13

Begäran om tilläggsanslag 2017, utökade områden lokalvård
samt mat/posttransporter, Borgholm Energi
Borgholm Energi begär tilläggsanslag för kostnader för lokalvård
samt mat/posttransporter med 523 025 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 36 kommunfullmäktige
att avslå Borgholm Energi AB:s begäran om tilläggsanslag till
lokalvård och mat/posttransporter.

2016/268

15-16

14

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val till
landstingsfullmäktige. Remissvaren ska vara landstinget
tillhanda senast den 10 april 2017.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 41 kommunfullmäktige
att valkretsindelningens ka vara oförändrad med sex valkretsar vid
2018 års landstingsval.

2017/38

17-20

15

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges bästa
äldreomsorg
Framtid Öland har lämnat förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-24 § 13 kommunfullmäktige
att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för
att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för
”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Enligt antagna regler ska endast en tillfällig beredning vara tillsatt i
taget.
Kommunfullmäktige kan ta beslut om att tillsätta efter sommaren och
uppmana partierna att till augustimötet inkomma med förslag på
ledamöter och ersättare.
Alternativt avvakta med hela ärendet till augusti.

2016/243

21

16

Återrapportering bifallen motion - Giftfri kommun
Miljö- och hållbarhetsberedning har utrett och lämnat förslag på
hantering av motionen.
Kommunstyrelsen 2017-01-24 § 20 beslutar
att ärendet översänds till kommunfullmäktige för ställningstagande.

2014/278

22-25

17

Motion (Ilko Corkovic S) - ett akut handlingsprogram med
inriktning att vända den negativa befolkningstrenden.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 42 kommunfullmäktige
att förklara motionen besvarad med ovanstående redovisning av
genomförda åtgärder

2014/40

26-29

18

Motion (Per Lublin nÖP) - sextimmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen heltidslön.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-01-24 § 14 kommunfullmäktige
att motionen avslås.

2016/154

30-33

19

Motion (Lasse Leijon SD) - upplåtande av plats för ett
barn/ledamot.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 43 kommunfullmäktige

2015/259

34-35

3
att

motionen avslås.

20

Motion (Lasse Leijon SD) - fria sjukresor till kommunens
pensionärer
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 44 kommunfullmäktige
att motionen avslås

2015/260

36-37

21

Motion (Lasse Leijon SD) - tandvård till kommunens
pensionärer.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 45 kommunfullmäktige
att motionen avslås

2015/261

38-40

22

Motion (Per Lublin nÖP) - utbyte av kommunfullmäktiges
smörgåsar till kvällsmål som vid äldreboende.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 46 kommunfullmäktige
att avslå motionen då ett införande av kvällsmål skulle innebära en
kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.

2016/194

41-44

23

Motion (Lasse Leijon SD) - om halalslaktat kött.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-02-28 § 45 kommunfullmäktige
att motionen avslås

2016/186

45-47

24

Ändrad sammanträdesdag april
Har fått indikation på att det finns förslag att ändra
sammanträdesdag.

2016/221

25

Redovisning av medborgarförslag och motioner som är under
beredning

2017/62

26

Årshjul
_ _ _ _ _ _ _ _skickas digitalt 2017-03-03
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12 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

21-48

§ 27

Dnr 2016/126-041 KS

Budget 2017 – förändrade ramar
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för ärendet.
Efter att kommunfullmäktige beslutade om ramar har justeringar gjorts i fördelning av teknisk service, det vill säga kost, lokalvård, lokalhyra och media. Även en omfördelning av el-kostnader har gjorts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 38 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslag till nya ramar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna nya budgetramar enligt följande:
Beslutade ramar

Nya ramar

Socialnämnden

268 646 000

266 551 504

Utbildningsnämnden

168 591 000

171 654 311

Kommunstyrelsen

134 274 000

133 275 953

Samhällsbyggnadsnämnden

12 661 000

12 690 232

Bostadsanpassningen

1 500 000

1 500 000

Överförmyndare/revision

1 542 000

1 542 000

Totalt verksamheter

587 214 000

587 214 000

_____________________________

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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§ 35

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

21-48

Dnr 2016/92-048 KS

Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms kommun.
Borgholm Energi beslutar 2016-12-14 § 174
att äska extra anslag i 2017 års budget med 150 000 kronor hos kommunstyrelsen till förstuiden av hamnverksamheten.
Av beslutet framgår att budgeten är upparbetad och kommer att räcka 2016.
Med den inriktning och de avgränsningar som styrgruppen har beslutat om
så behövs extra anslag för 2017 års budget.

I tjänsteskrivelse 2017-02-20 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om
tilläggsbudget ska avslås och att färdigställandet av rapportens ka finansieras av intäkter inom hamnverksamheten.
Av skrivelsen framkommer att efter Styrgruppens avstämningsmöte har
framkommit att budget är upparbetad och kommer att räcka 2016. Med den
inriktning och de avgränsningar som Styrgruppen har beslutat om så behövs
extra anslag för 2017 års budget. Styrelsen föreslår att projektledare Torbjörn
Cederholm avrapporterar på styrelsemötet i februari 2017. Rapportdokument
samt ekonomirapport redovisas Q12017.
Efter styrgruppens senaste möte anses det finnas tillräckligt underlag för färdigställande av förstudien.
Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda,
Sandvik och Kårehamn medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i
privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen. Det finns behov
av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska
ställningstaganden kan utredas.
Borgholm Energi AB är beställare av projektet “Förstudie rörande Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar, driftsformer och organisation.” Beställaren representeras i projektet av en styrgrupp som på beställarens uppdrag fattar alla beslut i projektet, undantaget godkännande av
projektleverans. Till projektledare har utsetts Torbjörn Cederholm. Projektledaren har gjort avrapporteringar vid två tillfällen gällande informationsinsamling och avgränsningar.
Förstudien ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål,
driftsformer och organisation. Projektledaren ska ta fram en projektplan och
projektstart sker när projektplanen godkänns av styrgruppen. I styrgruppen
ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens ordförande
Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL),
Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2017-02-28

21-48

Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL) och servicechef
Hans Johannesson.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-22 § 134
att bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för genomförande
av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för resultatet 2016.

Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till tilläggsbudget.
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på tilläggsbudgeten.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill bifalla
tilläggsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla Borgholm Energi ABs begäran om tilläggsbudget om 150 tkr
inom 2017 års resultat.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/268-043 KS

Begäran om tilläggsanslag 2017; utökade områden lokalvård och
mat/posttransporter.
Borgholm Energi AB föreslog 2016-12-14 § 177 föreslå kommunstyrelsen
att utöka budget 2017 för lokalvård samt mat/posttransporter till en totalsumma av 523 025 kronor.
Av beslutet framgår att kommunen har utökat med lokaler för förskolor och
skolor i kommunen, vilket medför en utökning av lokalvårdstjänster, postturer
samt matkörning.
Paviljongen Åkerbo
156 658 /år
Norrleken Åkerbo
10 880 /år
Eken Åkerbo
52 220 /år
Fyrtornet Borgholm
97 911 /år
Rödhaken Borgholm
130 548 /år
posttur rödhaken/Fyrtornet
7 308 /år
Mattransport Runsten/Rödhaken/Fyrtornet 67 500 /år
Totalsumma
523 025 kronor/år

I tjänsteskrivelse 2017-02-16 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om
tilläggsanslag avslås. Kostnader för lokalvård avseende paviljongen i Åkerbo
samt paviljongen Rödhaken, totalt 287 206 kronor/år finansieras inom statsbidrag ”välfärdsmiljarder” som tilldelats kommunen. Resterade del bör tas
inom utbildningsförvaltningens befintliga budgetram.
Kostnader avseende lokalvård och mat- och postturtransporter har under år
2016 tagits inom utbildningsförvaltningens ram samt till viss del finansierats
av statsbidrag. Det är därmed inga nytillkomna lokalaer och borde har hanterats i budgetberedningen inför budget 2017.
Borgholms kommun har tilldelats dela v statsbidraget ”välfärdsmiljarder” och
under 2016 beslutades att en del av dessa skulle användas till hyra och drift
av paviljonger vid Åkerboskolan samt förskolemoduler i centrala Borgholm
som benämns Rödhaken. Dessa paviljonger leasas under perioden 20162019.

Ordföranden konstaterar att det endast finns tjänstemannaförslag att avslå
tilläggsäskandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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avslå Borgholm Energi ABs begäran om tilläggsanslag till lokalvård
och mat/posttransporter.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/38-110 KS

Remiss – valkretsindelning vid 2018 års val tilllandstingsfullmäktige.
Landstinget i Kalmar län ger i remiss 2017-02-09 länets kommuner tillfäller
att yttra sig över valkretsindelningen till landtingsfullmäktige. Remissvar ska
vara landstinget tillhanda senast 2017-04-10.
AV remissen framgår att Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017
besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas
av länsstyrelsen.
Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle behöva
klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning.
Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.
Nuvarande valkretsindelning är följande:
Första valkretsen:
Andra valkretsen:
Tredje Valkretsen:
Fjärde valkretsen:
Femte valkretsen:
Sjätte valkretsen:

Västerviks kommun
Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Kalmar kommun
Borgholms och Mörbylånga kommuner

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ Vallagen (2005:837). Indelningen i
valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan
kommunerna fått tillfälle att yttra sig.
Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.
Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antal valkretsar vid 2018
års landstingsval vid sitt sammanträde 2017-05-31.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

valkretsindelningen ska vara oförändrad med sex valkretsar vid 2018
års landstingsval.

Utdragsbestyrkande
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_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

1 (2)

SKRIVELSE
Datum

2017-02-09

Diarienummer 170121

Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Respektive kommunstyrelse i Kalmar län

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val
till landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid
landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av
länsstyrelsen.
Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från
partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle
behöva klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande
omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i
landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning.
Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa
oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.
Nuvarande valkretsindelning är följande:
Första valkretsen:
Andra valkretsen:
Tredje Valkretsen:
Fjärde valkretsen:
Femte valkretsen:
Sjätte valkretsen:

Västerviks kommun
Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Kalmar kommun
Borgholms och Mörbylånga kommuner

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen (2005:837).
Indelningen i valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av
fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig.
Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå
landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i
valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat
att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-840 00

833-3007

20
Landstinget i Kalmar län

Datum

2017-02-09

Sida

Diarienummer
170121

Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018
års landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska
kommunerna i länet haft tillfälle att yttra sig.
Mot bakgrund av ovan ges kommunerna nu tillfälle att yttra sig.
Remissvaren ska vara landstinget tillhanda senast den 10 april 2017.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

2 (2)
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Dnr 2016/243-080

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”
Framtid Öland föreslår i skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram förslag på
hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-12-13 § 441 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) påpekar att representanter bör utses enligt kommunfullmäktiges beslut och yrkar i övrigt bifall till förslaget till beslut.
Per Lublin (nÖP) och Bertil Lundgren yrkar bifall till förslaget till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2017-01-24
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Dnr 2014/278-109

Återrapportering från miljö- och hållbarhetsberedningen, motion (Eva
Wahlgren (C) ) – giftfri kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att bifalla motion från Eva Wahlgren C och uppdrog till miljö- och hållbarhetsberedningen att ”handlägga motionen vidare”.
Beredningen har fört en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen om hur
motionens yrkanden skall kunna verkställas.
I tjänsteskrivelse rubricerad ”projektuppdrag” 2016-04-12 redogör Göran Borgö för förvaltningens pågående och kommande arbete som ligger i linje med
motionen.
Beredningen föreslog 2016-09-28 § 31 kommunfullmäktige
att Göran Borgös tjänsteskrivelse ”projektuppdrag” 2016-04-12 ska utgöra
utgångspunkt för det fortsatta arbetet med tillägget att även kartläggning av
giftiga ämnen (att-sats 2) ska ingå i samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag och verkställas under år 2017.
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen i uppdrag att
under åren 2016-2017 hantera inköp och upphandling i enlighet med motionens att-sats 4.
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att verkställa informations- och
kunskapshöjande åtgärder inom de förvaltningar som berörs av den bifallna
motionen enligt att-sats 5.
Yrkande
Thomas Johnsson (M) yrkar att ärendet översänds till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
a t t ärendet översänds till kommunfullmäktige för ställningstagande.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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PROJEKTUPPDRAG
2016-04-12
Projektnamn:

Giftfri kommun

Projektledare:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beställare:

Förvaltningschefen

Syfte:

Syftet med projektet är genomföra väsentliga delar
av den motion som kommunfullmäktige antagit.

Mål:

Projektet ska resultera i att kommunen genomför
delar av motionens innebörd och ökar ambitionerna i
arbetet med att minska exponering mot gifter i
vardagen.

Bakgrund:

Kommunfullmäktige har bifallit motionen Giftfri
kommun, efter beredning av
samhällsbyggnadsnämnden och lämnat till miljö- och
hållbarhetsberedningen att handlägga motionen
vidare. Miljö- och hållbarhetsberedningen har genom
dess ordförande Sune Axelsson hört sig för hos
samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp om
genomförande av intentionerna. Motionärerna har
förtydligat innebörden i motionen att man begränsat
krav på åtgärder till den egna kommunala
verksamheten

I tjänsteskrivelse till nämnd och fullmäktige redogör
samhällsbyggnadsförvaltningen vad man redan genomför inom området
Giftfri miljö i den ordinarie verksamheten. Ytterligare insatser och
ambitioner som finns i motionen kan inte göras utan ökade resurser.
Uppgifter:

I samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan
2016 planeras följande aktiviteter inom området
Giftfri kommun:

1. Giftfri miljö i förskolan. Kontaktperson: Kajsa Weidolf.
Miljöstyrningsrådet utkom i slutet på år 2013 med ”Giftfri förskola – Leka,
Äta, Sova”. Barn vistas stora delar av dygnet i förskolan och är känsliga
för ämnen i sin omgivning. Tillsynen av förskolan har i de senaste
tillsynsprojekten inriktats mot smittskydd, men hur kan vi skydda barnen
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från olika farliga ämnen och kemikalier. Vilka material är lämpligt för små
barn i förskolan? Hur ser man vilka material/leksaker som är bra
respektive farliga, märkning mm? Hur kan vi arbeta mot målet en giftfri
förskola på ett hållbart sätt?
Syftet med detta projekt är att ta fram metoder och material för
förskolornas rektorer, kökspersonal, städpersonal och pedagoger.
2. Nedlagda kommunala deponier. Kontaktperson: Anna
Stjärndahl
Inom Miljösamverkan Sydost (MSO) har länets kommuner tillsammans
identifierat och riskklassat alla gamla kommunala deponier. Nästa steg i
arbetet är att ta fram undersökningsplaner för de deponier som ska
undersökas närmare för att kunna riskklassas enligt MIFO fas 2. Gamla
deponier är ofta föroreningsmässigt mycket komplexa och kan därför
vara svåra att åtgärda. Det här arbetet genomförs inom MSo och i
tillsammans med övriga kommuner i länet och med Gotland. Målet är att
minst en undersökning per kommun under 2016.
3. Dricksvatten. Kontaktpersoner Ingela Nilsson och Helena
Karlsson.
Dricksvattenproducenter, kommunala och kommersiella vattenverk, ska
följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).
Kommunen är tillsynsmyndighet.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsynsverksamhet genomförs
också många insatser riktade till företag och till allmänhet som :
1.
2.
3.
4.
5.

Bekämpningsmedel, användning i lantbruk
Kontroll av kosttillskott.
Nedskräpning av mark och tomter
Eldning av sopor och avfall
Kemiska ämnen som påträffas vid tillsyns- och kontrollbesök.

Avgränsning:

Motionen är avgränsad till den egna kommunala
verksamheten. Angelägna aktiviteter som tas upp i
motionen och som inte ingår i
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 2016
är:

- Kartläggning var i kommunens verksamhet giftiga ämnen kan finnas
- Rutiner och kriterier inom upphandling avseende giftfria produkter
- Information och kunskapshöjande åtgärder till verksamheten
Resurser:
budget 2016.

Inom förvaltningens ordinarie verksamhet och inom

Tidplan:

Under 2016
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Organisation:

De olika aktiviteterna genomförs enligt
verksamhetsplan och under ansvarig projektledare.
Sammanhållande gentemot miljö- och
hållbarhetsberedningen är Anna Stjärndahl tills ny
förvaltningschef är på plats.

Intressenter:
Miljö- och hållbarhetsberedningen,
samhällsbyggnadsnämnden
Information:

Någon särskild informationsstrategi behövs inte utan
information lämnas löpande till berörda

Redovisning:

Projektets resultat eller problem stäms av
kontinuerligt med beställaren och med
intressenterna
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Dnr 2014/40-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) – ett akut handlingsprogram med inriktning att
vända den negativa befolkningstrenden.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-02-24 kommunfullmäktige
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett akut handlingsprogram
med inriktning att vända den negativa befolkningstrenden.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-02-24 § 24 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-10-17 redogör kommunledningskontoret för ärendet.
Av skrivelsen framgår att motionen innehåller i huvudsak att man utför en nulägesanalys med syfte att ta fram en handlingsplan inom fem områden.
- Förbättra företagsklimatet i kommunen
- Skapa nya arbetstillfällen
- Skapa ett snabbare och effektivare plan- och bygglovsarbete
- Förbättra utbudet av boendemöjligheter
- Ge förutsättningar för ett långsiktigt och framtidsorienterat politiskt ledarskap
Sammanfattning av ärendet
Det pågår eller har pågått ett antal arbeten som gränsar till de om råden som
tas upp i motionen. För att redovisningen av motionen ska bli tydligare delas
den upp i fem delar.
Förbättra företagsklimatet i kommunen
När det gäller arbetet 2016 med att förbättra företagsklimatet i kommunen
har man från näringslivskontoret gjort ett antal åtgärder på uppdrag från politiken.
- Skapat ett månadsbrev som går ut till alla företag på Öland som lämnat
epostadress, totalt ca 1 100st.
- Ökat antal företagsbesök från tidigare 40 st till 80 st om året.
- Bjudit in till branschmöten, hittills har hotell/restaurang och hantverkare/konsulter haft möten. Ytterligare två möten planeras för lantbruk/gröna
näringar och besöksnäring/kultur.
- Prioriterat att hjälpa till vid förfrågningar angående nyetableringar för att ge
stöd och information över förvaltningsgränserna.
- Infört en informationspunkt en gång i månaden på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträder för löpande rapporteringen och information
från etableringsförfrågningar och företagsbesök.
- Förbättrat samarabete mellan kommunala verksamheter när det gäller
offentliga upphandlingar.
Planerade nya aktiviteter under 2017 är en företagsmässa där syftet är att
skapa nätverk mellan kommun och företag på Öland. Samtidigt kommer
gruppen delårsboende som efterfrågat en mötesplats med de lokala företagen att bjudas in. Ett näringslivsråd kommer även att instiftas för att skapa en
bättre kontaktyta mellan näringsliv och kommun. Näringslivsrådet kommer
Utdragsbestyrkande
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även att fungera som remissinstans och som stöd i revideringen av näringslivsstrategin. En informationsträff inför sommaren 2017 är planerad där man
bjuder in de branscher/företag/organisationer som är tillståndsintensiva till ett
samlat möte med kommunen, BEAB, polis, räddningstjänst. Syftet med mötet
är att fånga upp frågor och informera om nyheter och ta lärdom av föregående års händelser.
Skapa nya arbetstillfällen
Privata arbetstillfällen
När det gäller arbetstillfällen i den privata sektorn pågår en fokusering av insatserna till att stödja de företag som vill etablera sig på Öland. Stödet är i
dagsläget i huvudsak riktat de företag som själva aktivt söker sig till Öland
genom att kontakta näringslivskontoret. I snitt söker ca 15 företag om året
kontakt med näringslivskontoret för etablering. Av dessa uppskattas 2-3 företag faktiskt etablera sig på Öland. Vanligtvis kontaktar företagen flera kommuner och jämför förutsättningarna på de olika platserna, en högre konvertering bör uppnås för Borgholm.
Det finns även grupper av företag som letar möjliga etableringsplatser men
det sker inte genom att aktivt kontakta näringslivskontoret. Den gruppen kan
man till exempel nå via deltagande i mässor, annonsering eller utskick via
lämpligt media. I dagsläget marknadsförs Borgholm enbart för externa företagsetableringar genom UF-mässan.
Gruppen delårsboende på Öland är en viktig målgrupp för etablering, då
dessa redan är närvarande i kommunen och många dessutom är företagare.
I samband med Företagsmässan 2017 kommer ett riktat utskick att göras till
delårsboende där man även skulle kunna verka för etableringar på Öland.
Offentliga arbetstillfällen
De kommunala arbetstillfällena är i dag 1 025 av 10 681 personer (2015) boende i kommunen, ca 9,6 % av befolkningen vilket är typiskt procenttal i landet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att förklara motionen besvarad med ovanstående redovisning av genomförda åtgärder.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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förklara motionen besvarad med ovanstående redovisning av genomförda åtgärder.

_____________________________
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Dnr 2016/154-109

Motion (Per Lublin nÖP) - införa sex timmars arbetsdag med bibehållen
heltidslön
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2016-06-13 kommunfullmäktige besluta
att snarast införa sextimmarsdag med fullt bibehållen lön för alla som arbetar heltid på kommunens arbetsboenden.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-06-13 § 109 motionen till socialnämnden för beredning.
Socialchef Ewa Ekman har berett motionen enligt följande:
”Bakgrund
Medarbetare som arbetar på särskilda boenden har oregelbunden arbetstid.
Via kollektivavtal är veckomåttet 37 timmar för Kommunals avtalsområde om
man har tjänstgöring dag/kväll och 36,33 timmar om man arbetar natt.
Bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen
lön för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och också sin lön motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en kostnadsökning på ca 10 milj kr/år för särskilt boende. Beräknat av personalavdelningen med utgångspunkt från nuvarande löner där samtliga medarbetare anställs på heltid med veckomått 30 timmar.
I Göteborgs stad pågår ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68
medarbetare. Projektet som har varit igång ett år, utvärderas av följeforskare
och slutgiltiga resultat kommer att publiceras vid årsskiftet 2016/2017. Liknande projekt har genomförts på andra ställen i Sverige och det är rimligt att
tro att resultaten av medarbetarnas upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro och minskad stress men till betydligt högre
kostnader, även om man beräknar minskade kostnader för sjukfrånvaro. De
kvalitativa delarna för de äldre behöver belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde
gjorts på senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att
genomföras. Satsningarna innebär


öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst



öka tjänstgöringsgrad (för medarbetare som arbetar mindre än åttio
procent inledningsvis) och minska antalet delade turer inom äldreomsorgen



öka andelen medarbetare med formell kompetens
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minska sjukfrånvaron

Att samtidigt satsa på sex timmars arbetsdag är inte möjligt. Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt högre kostnader, ca
10 miljoner bara för särskilt boende.
Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten. Inom
särskilt boende är sjukfrånvaron 11,2% 2015 och kostar motsvarande 1 332
tkr/år.
Socialnämnden föreslås avslå motionen.”
Socialnämnden föreslog 2016-09-22 § 114 kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; att motionen bifalls eller att den avslås.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen avslås.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: den som avslår motionen röstar
ja och den som bifaller den röstar nej.
Ja – 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Andreas Persson (S)
Annette Hemlin (FÖL)
Inger Sundbom (S)
Sofie Jakobsson (KD)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja mot 2 nej
att

föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Protokollsanteckning
”Vi Moderater har vid flera tillfällen påtalat att vi tycker att sjukskrivningstalen
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– särskilt inom vård och omsorg – är oroväckande höga. Dock tror vi inte att
en sextimmars arbetsdag vore en kostnadseffektiv lösning till detta problem.
Enligt socialnämndens bedömning skulle införandet av en sextimmars arbetsdag öka kostnaderna med ca 10 miljoner kronor per år, bara för personal
på särskilt boende. Utöver denna yrkesgrupp finns det dessutom annan personal inom vård och omsorg som inte inkluderas i motionens förslag, vilket
skapar stora ojämlikheter mellan socialförvaltningens personal. Det tycker vi
icke är önskvärt.
Vi tror istället på satsningar på styrning/ledning, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och trivsel för hela personalstyrkan.”
Marcel van Luijn (M)
Reservation
Per Lublin reserverar sig enligt BILAGA 4 KS 2017-01-24 § 14.
_____________________________
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Dnr 2015/259-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – upplåtande av plats för ett barn/ledamot.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att de invalda kommunfullmäktigeledamöter som röstade på något parti
inom 7-klövern i riksdagsvalet, tar ert ansvar för er invandringspolitik och
upplåter plats för minst ett barn per ledamot, så att kommunen och staten slipper stå för kostnaderna för dessa 33 barn.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 145 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-01-05 bedömer kommunledningskontoret att det inte
är möjligt för kommunen att tvinga någon att ta ansvar för andra personer,
vare sig ensamkommande barn eller godmanskap för någon annan person.
Ett sådant engagemang måste ske på frivillig basis.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 15 B kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; avslag på
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
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Dnr 2015/260-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – fria sjukresor till kommunens pensionärer
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommuns pensionärer får fria sjukresor.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 146 till kommunstyrelsen för
beredning.
I tjänsteskrivelsen 2017-01-05 inför arbetsutskottets beredning framgick att
enligt landstingets hemsida är sjukresa gratis vid resa med linjelagd trafik.
Landstinget ersätter alltid sjukresorna efter billigaste möjliga färdsätt.
Reseersättning utgår vid:
Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.
Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när du ska läggas in: Reseersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.
Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för
en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.
Gratis anslutning till buss eller tåg
Sjukresan är gratis om den längsta sträckan sker med linjelagd kollektivtrafik.
Det gäller även om du behöver åka servicefordon eller egen bil till tåg- eller
busstationen. Den kortare delen av resan, med anslutande servicefordon,
beställs hos vår kundtjänst i förväg.
Sjukresa med egen bil
Resa med egen bil ersätts per rest mil (12 kronor/mil). Från ersättningen dras
en egenavgift på 125 kronor per enkel resa.
Av uppgifterna framgår att sjukresor är gratis. Vidare ligger ansvaret för sjukresor hos landstinget och inte inom kommunens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-31 § 41 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
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Dnr 2015/261-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – tandvård till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommuns pensionärer ska, precis som de asylsökande, få
tandvård för 500 kronor för varje tandvårdsperiod.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 147 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-01-05 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås, då tandvårdsbidrag inte ligger inom kommunens ansvarsområde.
Av skrivelsen framgår att alla som enligt Socialförsäkringsbalken anses vara
bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli
det år de fyller 22 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men
vilka enligt Socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet.
Av Försäkringskassans hemsida framgår att det allmänna tandvårdsbidraget
betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten,
och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.
Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger
till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del
av kostnaden för behandlingen.
Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.
Nytt bidrag varje år Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje
år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag
under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.
Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli
ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.
Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder
• Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
• Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74
är bidraget 150 kronor per år.
• Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
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Dnr 2016/194-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – utbyte av kommunfullmäktiges smörgåsar till
kvällsmål som vid äldreboende.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2016-09-23
att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges hittillsvarande traktering i samband med kaffet snarast byts ut mot samma mat som den
som serveras som den dagens kvällsmål vid våra äldreboenden i Borgholm och Köpingsvik.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-10-17 § 172 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-01-05 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning.
Kostchefen har lämnat följande uppgifter i ärendet:
Kvällsmål består av en måltid av lite enklare karaktär. Det kan vara paj, gratäng, soppa med smörgås, stekt falukorv, i stort sett alltid varm mat.
Kostnad
50:38 kr/ portion (2016 års kostnad).
Kostnad transport
Transporten sker idag tillsammans med lunchen, vilket innebär att transportrundan förlängs och innefattar turen förbi Stadshuset. Det är idag Gata/Park
som har uppdraget att transportera maten.
Chaufför och bil ca pris/timme: 500 kr
Returgods måste ingå i beräkningen, vilket ger en tur på mötesdagen och en
tur dagen efter. Totalt uppskattas tiden till 30 minuter (tur o retur).
Serveringspersonal
Vi utgår ifrån det pris/timme som ni idag har när lokalvård/logistik tar hand
om lunchrummet och beräknar att hela uppdraget med serveringen tar upp
emot 4 timmar.
Räkna med 1 000 – 1 500 kr per möte i ren arbetskostnad. Då ingår:
• förberedelser, som värmning av kall mat, framplockning av porslin, glas
och bestick, framdukning av måltid
• service under serveringen, att hålla det undanplockat, rent och snyggt
• efterarbete såsom att plocka undan, ta hand om överbliven mat, diska inklusive att diska de bleck maten har levererats i, ta ut sopor, göra iordning
transportskåpet för avhämtning dagen efter
• varm mat som blivit över får inte ställas i ordinärt kylskåp. Det krävs ett
avsvalningsskåp alternativt att det går i sophinken direkt.
Efter detta är köket återställt och personalen som kommer på morgonen hittar köket rent och fint.
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Praktiska saker att känna till
• Maten levereras till mottagarens dörr
• Mottagaren ansvarar för att maten förvaras kallt
• Kvällsmålet levereras i bleck som mäter 59,5*39,0 cm
• Kvällsmålet levereras kallt då varmhållning under lång tid inte är tillåten.
Maten lagas på morgon/förmiddag varpå den hastigt kyls ner. På så sätt
behålls näringsämnena i maten.
• Maten ska värmas. Vi rekommenderar att man värmer så mycket som
man förväntar går åt. Överbliven mat ska kastas, alltså inte värmas upp
igen.
• Ska köket värma maten och leverera varm mat som kan varmhållas under
en godtagbar tidsperiod, handlar det om beordrad övertid från 15:45 till
dess maten hämtas. Ska maten ätas 19 måste den hämtas tidigast 17.
• Potatis får varmhållas i högst en timme, övrig mat i högst två timmar.
• Varmhållning måste hålla minst 60 grader.
Total kostnad för kvällsmål som i de förslagna boendena:
50 portioner x 50:38 = 2 519 kronor
Transport = 500 kronor
Servering = 1 000 – 1 500 kronor
totalt: mellan 4 019 – 4 519:-- / sammanträde
Total kostnad för smörgåsar som det är idag:
50 portioner á 65:-- = 3 250 (3 640:-- inklusive moms)/ sammanträde.
Konsekvensanalys
Att ändra till kvällsmål enligt motionen skulle innebära en kostnadsökning om
mellan ca 750-1 250 kronor/ sammanträde. Total kostnadsökning vid 11
sammanträden mellan ca 8 250-13 750 kronor/år.
I det kök som finns i Stadshuset finns i dagsläget endast mikrovågsugnar och
om maten serveras i metallbläck som ska värmas måste en annan typ av ugn
införskaffas, denna är inte kostnadsberäknad.
Att ändra förtäringen enligt motionens intentioner kan inte anses att ”sänka
ribban” då ändringen skulle innebära att ett varmt kvällsmål serveras istället
för kaffe, smörgås och kaka som serveras i dagsläget.
Om avsikten med motionen också är att sänka kostnaden skulle alternativet
vara att ta bort förtäringen helt i och med att arvoden införts. Detta får politikerna själva ta ställning till.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.

_____________________________
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Dnr 2016/186-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) - om halalslaktat kött.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- köp inte genomgående in halalslaktat kött till skolor och åldringsvård, utan
låt de som av religiösa skäl vill ha halalslaktat kött anmäla sig och erbjud
dem det, medan etniska svenskar ska ha kött som slaktats på traditionellt
svenskt vis.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-09-12 § 142 motionen till kommunstyrelsen för beredning
I tjänsteskrivelse 2017-01-05 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då kostverksamheten även fortsättningsvis bör ha utgångspunkt i
den antagna kostpolicyn samt utifrån genonförd livsmedelsupphandling.
Av skrivelse från kostchefen framgår att den livsmedelsupphandling som genomförs är mycket reglerad och vi frågar på ett antal kriterier. Ett av dem är
att samtliga köttprodukter ska komma från djur som är uppfödda under
svenska djurskyddsregler. Det innebär i praktiken att leverantörerna ska
kunna redovisa varans ursprung. Det gäller även för köttvaror som är importerade. Både ursprunget och att djuret är uppfött under svenska djurskyddsregler ska kunna redovisas.
I Sverige idag förekommer det viss halal-slakt. Det är enligt Jordbruksverkets regler tillåtet och grundförutsättningen är att djuret är bedövat innan avblödningen sker. Den traditionella svenska slakten är utförd på samma sätt.
Den enda skillnaden är att man vid halal-slakt ger vatten till djuret innan bedövningen, vänder djuret mot Mecka och när man sedan ska tömma djuret
på blod så sker det i Guds namn.
Kosher förekommer inte i Sverige då bedövning inte är tillåtet inom Kosherslakt, vilket är en förutsättning för att det ska få utföras i Sverige.
På anbudet i livsmedelsupphandlingen finns inte några halal-produkter och
Kostavtalen visar att vi inte serverar halal eller kosher. De som av religiösa
skäl önskar halal- eller kosher-slaktade produkter erbjuds därmed andra alternativ som vegetarisk kost eller fisk.
För alla de som anmält födoämnesallergi eller som av andra skäl behöver
anpassad kost bereder vi varje dag måltider som är individuellt anpassade.
Även detta regleras i både kostpolicy och kostavtal.
Kommunledningskontoret bedömer att kostverksamheten även fortsättningsvis ska ha fortsatt utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna Kostpolicyn samt den livsmedelsupphandling som Kalmar kommuns upphandlingsenhet genomför på uppdrag av bland andra Borgholm Energi AB, men
även kommunerna Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Emmaboda och Torsås samt
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-01-10 § 17 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
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Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut i nämnd
Kommunledningskontorets förslag
1. Lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt
behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2015/58-008 – Inrätta arbetsstipendium tillo verksam
konstnär/musiker/hantverkare: Helle Kvamme.
Kommunstyrelsen 2017-01-24 § 17 -03-22 § 64 – beslutar avslå förslaget.
B. Dnr 2015/248-008 – Låta Storgatan mellan Tullgatan och Västra
Kyrkogatan vara gågata året runt: Lasse Engström
Kommunstyrelsen 2017-01-24 § 16 – beslutar avslå förslaget.
C. Dnr 2016/41-008 - tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar
beteckningen Borgholms stad: Jack Samuelsson
Kommunstyrelsen 2017-01-24 § 15 – beslutar avslå förslaget

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av
inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad
redovisning.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går
(Dnr 2015/231-008)
Julius Sääf
INKOM 2015-09-24
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 140 – lämnar till UN för beredning.
E-post från UF 2017-02-28 - Jan-Erik Carlsson har fått uppdrag att utreda.

Medborgarförslag – korttidsboende i gamla vårdcentralen
(Dnr 2015/274-008)
Maria Franck
INKOM 2015-11-04
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 192 – lämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Socialnämnden 2017-02-27

Medborgarförslag – måltiderna på de särskilda boendena i kommunen
(Dnr 2016/44-008)
Birgitta Lundman, Torgil Melin, Ene Kraner
INKOM 2016-02-22
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 40 – lämnar till socialnämnden för beredning inför slutligt beslut i
kommunfullmäktige
Socialnämnden 2016-06-23 § 80 – anser medborgarförslaget besvarat med ovanstående redovisning.
Kommunstyrelsen 2016-08-30 § 153 – återremitterar ärendet till socialnämnden för dels remiss till KPR och
pensionärsorganisationerna samt för svar på alla frågor.

Medborgarförslag - Fjärilsträdgård i Borgholms kommun
(Dnr 2016/114-008)
Åsa Petersson
INKOM 2016-05-03
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 111 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

1
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Medborgarförslag - att kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag,
vägföreningar etc.
(Dnr 2016/131-008)
Clas Asp
INKOM 2016-05-23
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 112 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

Medborgarförslag - att bygga krematorie i Beckmans park
(Dnr 2016/141-008)
Gunnar Ihren
INKOM 2016-06-01
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 113 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
BEREDNING PÅGÅR.

_____________________________________________________________________________
Medborgarförslag- Utbildning för förskolans pedagoger som ska bidra till en giftfri vardag
för barnen.
( Dnr 2017/59-008)
Sofie Sundberg
Inkom 2017-02-27

2
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MOTIONER
Motion – ett akut handlingsprogram med inriktning att vända den negativa
befolkningstrenden.
(Dnr 2014/40-109)
Ilko Corkovic (S)
Inkom 2014-02-24
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-02-24 § 24 - tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för
beredning.
Enligt uppgift från kso ska motionen återtas varför beredningen avslutats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 14- kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad med ovanstående redovisning av genomförda
åtgärder.
Kommunstyrelsen 2017-02-28 – föreslår kommunfulmäktige anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige 2017-03-13

Motion – utveckla och bygg ut Åkerbobadet
(Dnr 2014/271-109)
Eva Wahlgren (C)
Inkom 2014-11-25
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 233 – lämnar den till KS för beredning.
Beredning pågår.

Motion – upplåtande av plats för ett barn/ledamot
(2015/259-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 145 – överlämnar till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 15 B- kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen 2017-02-28 - föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-03-13

Motion – fria sjukresor till kommunens pensionärer
(2015/260-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
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Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 146 – överlämnar till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 41- föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen 2017-02-28 - föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-03-13

Motion - Tandvård till kommunens pensionärer
(2015/261-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 147 – Överlämnar till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 16- kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen 2017-02-28 - föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-03-13

Motion - sextimmars arbetsdag inom äldreboenden med bibehållen heltidslön.
(Dnr 2016/154-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2016-06-14
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 109 – lämnas till socialnämnden för beredning.
SN 2016-09-22 § 114- Förslag att motionen avslås
Kommunstyrelsen 2017-01-24 § 14 -beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Kommunfullmäktige 2017-03-13

______________________________________________________________________________
Motion – om halalslaktat kött.
(Dnr 2016/186-109)

Lasse Leijon (SD)
Inkom 2016-09-12
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-09-12 § 142 - tar emot motionen och lämnar den till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 17- kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen 2017-02-28 - föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-03-13

Motion – höj måltidspengen med 15-20 %
(Dnr 2016/188-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2016-09-12
BEREDNING
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Kommunfullmäktige 2016--09-12 § 144 - lämnas till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlas 2017-02-28

Motion – utbyte av kommunfullmäktiges smörgåsar till kvällsmål som vid äldreboende
(Dnr 2016/194-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2016-09-23
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-10-17 ANMÄLAN
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 18- kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då ett införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid
fullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsen 2017-02-28 - föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2017-03-13
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