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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, Borgholm, 2017-04-18 (OBS! Tisdag),
klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm

26/4 2017 kl 17:00.

Förhinder anmäls snarast till marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Sofia Sundberg, Anna Thor, Sara
Hempel, Johanna Rosenqvist) - utbilda förskolans pedagoger för att
kunna bidrag till en giftfri vardag för barnen
Presidiets förslag: lämnas till utbildningsnämnden för ställningstagande
och beslut

2017/59

4

4

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda att införa
skolträdgårdar i Borgholms kommun
Presidiet förslag: lämnas till utbildningsnämnden för ställningstagande och
beslut.

2017/83

5-6

5

Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) måltiderna på de särskilda boendena
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-21 § 61 kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

2016/44

7-11

6

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - sextimmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen heltidslön.
Presidiets förslag: lämnas till socialnämnden för beredning.

2017/79

12

7

Antagande av Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019 - tredjeattsatsen (tidigare beslut vad gäller tredje-attsatsen är upphävt).
Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-25 § 183 kommunfullmäktige
att anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noteras att
kommunstyrelsens ram utökats med 140 tkr enligt bifallet yrkande
(gällande utökning folkhälsosamordnare).

2016/126

13-36

8

Information om årsredovisningen och nämndernas årsredovisningar
ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Allmänheten får tillfälle att ställa frågor till närvarande politiker och
förvaltningschefer

SEP
HANDL

2
9

Information från revisorerna (max 20 min)

10

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2016

2015/44

37-44

11

Ansvarsfrihet för samhälsbyggnadsnämnden 2016

2015-44

37-44

12

Ansvarsfrihet för socialnämnden 2016

2015/44

37-44

13

Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2016

2015/44

37-44

14

Ansvarsfrihet för miljö- och hållbarhetsberedningen 2016

2015/44

37-44

15

Ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för hjälpmedel 2016

2015/44

37-44

16

Godkännande av årsredovisning 2016.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-03-21 § 51 årsredovisningen till
revisorerna och föreslog kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen.
Synpunkterna från revisorerna är inarbetade i dokumentet.
Sammanställning av ändringarna bifogas..

2015/44

45-57
SEP
HANDL

17

Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark,
socialnämnden
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-21 § 53 kommunfullmäktige
att bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och
sjukvårdens bilpark med en elbil.

2017/95

58

18

Utökad dispens gällande genomförandetid för återströmningsskydd
för villafastigheter/hushållsfastigheter
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-21 § 59 kommunfullmäktige
att förlänga dispensen avseende genomförandetid för återströmningsskydd för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter med två år till
2019-12-31, med tanke på den omfattande utredning som pågår hos
Borgholm Energi AB.
Kommunfullmäktiges beslut bifogas

2014/230

59

19

Motion (Lasse Leijon SD) - höj måltidspengen med 15-20%
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-21 § 63 kommunfullmäktige
att avslå motionen

2016/188

64-66

20

Interpellation (Hans Lundberg SD) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande smittspridning i skolor
Kommunfullmäktige gav 2016-12-12 § 200 rätt att ställa interpellationen.

2016/7

67-68

21

Interpellation (Marcel van Luijn M) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande Höken
Kommunfullmäktige gav 2017-03-13 § 22 rätt att ställa interpellationen.
Bilagor till interpellationen bifogas

2017/7

69-72

22

Interpellation (Lasse Leijon SD) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunfullmäktige gav 2017-03-13 § 23 rätt att ställa interpellationen

2017/7

76-77

23

Meddelande: Politiska uppdrag 2014-2018; ny FÖL-ersättare
Länsstyrelsen i Kalmar län har utsett Mats Olsson till ny FÖL-ersättare
efter Gunilla Sundström.
Meddelandet läggs till handlingarna.

2014/220

78

61-63

73-75

3
24

Redovisning av delegationsbeslut; Komplettering av verksamhetsområden för vattentjänster i Borgholms kommun
Kommunfullmäktige delegerade 2016-10-17 § 174 till samhällsbyggnadsnämnden rätt att komplettera verksamhetsområden för vattentjänster med
anslutande fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämndens har sedan dess beslutat att följande
fastigheter ska tas med i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten
och avlopp:
Binnerbäck 1:31.
Lindby Tall 6:26.
Rälla 1:17.
Redovisningen läggs till handlingarna.
FÖR KÄNNEDOM
Granskningsrapporter för kännedom
- Förstudie upphandling av byggentreprenad för avsaltningsanläggning i
Sandvik.
Årshjul

2016/168

79-84

2017/66

85-91

onumrerat
_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2017-04-08
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Medborgarförslag
Datum 2017-04-07
Borgholms Kommun
Kommunfullmäktige
Box 52
387 21 Borgholm

Medborgarförslag:

Främjande av skolträdgårdar i Borgholm kommun
Jag, Andreas Åsenholm, anhåller om att kommunfullmäktige må tillsättaen
utredning med syfte att:
a)undersöka huruvida det finns möjligheter inom Borgholms Kommun att införa skolträdgårdar.

Motivering:
Odlingen har potential att utgöra ett inspirerande och fördjupande underlag för elevers
kunskapsbildning i såväl olika traditionella ämnen som i miljöfrågor och en djupare förståelse av innebörden i ett hållbart samhälle. Rum för lärande behöver inte bara vara klassrum. Lärande genom arbete i egen skolträdgård ger nya förutsättningar för elever att lära.
Elever lär sig lösa problem, tänka kritiskt, med nyfikenhet ta sig an utmaningar, de stimuleras till vara fantasirika och utveckla entreprenörskap. De lär om de ekologiska systemen och lär sig tycka om sådant som är nyttigt. På det sättet skapar vi förutsättningar för
ett livslångt lärande och ett lärande för en hållbar utveckling. Vi vet ingenting om framtiden och hur världen kommer att utvecklas men vi kommer alltid att behöva se till att vi
har mat på borden.
Den kunskap, färdighet samt det hantverk det innebär att odla sin egen mat har på mindre än två generationer nästintill helt gått förlorad. Idag är vi långt ifrån självförsörjande på
livsmedel i Sverige. Enligt den nya nationella livsmedelsstrategin finns höga ambitioner
för att skapa högre självförsörjningsgrad i Sverige. Livsmedelsstrategin ska också leda till
såväl ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och konsumtion, samt bättre möjligheter för konsumenter att göra medvetna val. Detta kräver att vi har medvetna konsumenter. Här och nu och i framtiden.Särskilt kan fritidshemmets verksamhet gynnas av
skolträdgården. Skolträdgårdar passar fritidshemmets verksamhet och innehåll mycket
väl, och det kan på enkla sätt berika verksamhet för alla barn i fritidshemmet.
Det krävs också en fysisk infrastruktur på skolorna som fungerar för det pedagogiska arbetet runt skolträdgården. Förråd, verktyg, samlingsplatser, tillgång till vattning med mera
är inga stora investeringar, men kan ändå vara ett hinder då skolan ofta präglas av svag
ekonomi. Fram till slutet av 2018 är det möjligt att söka medel från Boverket för uppbyggnad av denna fysiska miljö där de bidrar med hälften av kostnaderna.
Samarbete med olika aktörer i närområdet blir viktigt, skolträdgården kan bli den lokala
trädgården (community garden) där man kan komma för att lära mer om odling tillsammans.
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Medborgarförslag

Ytterligare erfarenheter och lärdomar från skolträdgårdsverksamheter från andra håll visar på betydelsen av följande förutsättningar för en positiv utveckling:
1. Anordna gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för de skolor och pedagoger
som vill bygga upp skolträdgården och skolans utemiljö.
2. Underlätta samverkan med odlingskunniga aktörer i samhället utanför skolan så att
pedagogen kan koncentrera sig på det tematiska och ämnesmässiga utbytet av skolträdgårdsverksamheten.
3. Avsätt mer tid för planering och gemensamt lärande för pedagoger om trädgårdens
betydelse för elevernas kunskapsbildning och lärande för hållbar utveckling.
4. Avsätt centrala ekonomiska resurser för trädgårdsansvarig koordinator på skolor med
skolträdgård.
5. Initiera profilskolor med skolträdgård som profil.ar hos den äldre generationen och
sådana samarbeten kan ge särskilt fina resultat.

namnunderskrift
Andreas Åsenholm
Sverigedemokraterna
Nedra Sandby
Horvgata 11
adress
387 95 Köpingsvik
postadress
072-541 79 79
Telefon
andreas600524@hotmail.com
e-mail
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 61

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-21

49-64

Dnr 2016/44-008 KS

Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) –
måltiderna på de särskilda boendena.
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag
2016-02-19 gällande måltider på de särskilda boendena i kommunen
- se över kvalitet och kostnader för maten.
- skapa trivsam matsalsmiljö för gemenskap och matglädje.
- matsedeln ska annonseras i tidningen i god tid.
- övriga pensionärer ska ges möjlighet att komma till måltiderna i mån av plats.
- det ska finnas måltidsvärdar som hjälper till praktiskt och även stöttar och
får igång social samvaro.
- valmöjlighet med två rätter lunch och middag.
- ett salladsbord värt namnet.
- efterrätt efter huvudmålet.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-03-14 § 40 medborgarförslaget till
socialnämnden för beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutade 2016-06-23 § 80 godkänna beredning av medförslaget med tillägget att kostpolicyn bör ses över av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att återremittera ärendet till socialnämnden dels för remiss till kommunala
pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna och dels för besva- rande av samtliga frågor som tas upp i medborgarförslaget.
att återremissen även ska omfatta uppdrag till socialförvaltningen
- att i samråd med berörda enhetschefer se över måltidsmiljön och
komma med förslag till förbättringar för att skapa en mer trivsam
miljö
- att återkomma med kostnadsförslag om måltidsvärdar skulle införas
på särskilda boenden, eventuellt i samarbete med arbetsmarknadsavdelningen (resursjobb).
Socialnämnden föreslår 2017-02-27 § 29
att kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.
att föreslå kommunstyrelsen att revidera kommunens kostpolicy.
Socialnämndens beredningsunderlag
Kostnaden för måltider per dygn i särskilt boende från och med 2017-01-01
123 kronor. Summan fastställs av Borgholm Energi AB (BEAB) (anm. och
taxan antas sedan av kommunfullmäktige). I denna summa ingår frukost,
lunch, middag, mellanmål samt nattmål.
I samband med att medborgarförslaget inlämnades genomfördes en undersökning med hjälp av en framtagen måltidsenkät. Merparten är nöjd med miljön, portionsstorlek samt att dagens system med alternativ rätt fungerar väl.
Alternativ rätt finns att tillgå om brukaren inte önskar den huvudrätt som står
på matlistan, vilket ger en viss valmöjlighet.
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-21

49-64

Intresset för ett större salladsbord är lågt. Efterrätt serveras tre dagar i veckan och de brukare som har behov av extra energität kost får efterrätt dagligen.
Pensionärer som inte bor på särskilt boende har möjlighet att, efter föranmälan, äta lunch på träffpunkterna i Borgholm, som har öppet 5 dagar i veckan,
och i Löttorp, som har öppet 2 dagar i veckan. Träffpunkterna har matplatser
för 45 respektive 20 personer.
Matsedeln annonseras idag i Ölandsbladet.
Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV
medverkade på det kommunala pensionärsrådet 2016-11-28 där pensionärsföreningarnas synpunkter inhämtades och besvarades.
Under mötet framkom att:
- pensionärsföreningarna anser att måltidsmiljön nu har blivit bättre men att
förbättringsarbetet av måltidsmiljön ska fortsätta på enheterna.
- Matmiljön samt kosten bedöms skilja mellan Borgholm och Löttorp, på
Åkerbohemmet i Löttorp är önskemålen uppfyllda enligt pensionärsföreningarna.
Förslag finns från kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en utredning
gällande kommunens kostpolicy, enligt remissvaret från det kommunala pensionärsrådet.
Måltidsvärdar på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8 årsarbetare) och
en kostnadsökning motsvarande ca 3 miljoner kronor per år. Bedömning har
gjorts att måltidsvärdar inte behövs då befintliga resurser är tillräckliga vid
måltiderna.
Enhetscheferna har under hösten 2016 diskuterat och tillsammans tagit fram
följande förslag till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.
Dukning:
Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan vardag och helg samt att
det ska vara dukat inför varje måltid med tabletter, bestick och servetter.
Servering:
All servering sker intill brukaren genom karottsystem eller från vagn intill. Personalen sitter med vid matbordet. Tillgång till frukt, uppskurna i små bitar,
och godis.
Kostråd:
Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där diskuterar vi kostfrågor. I
forumet ska tid även avsättas för diskussion om matsalsmiljön genom att lyfta
goda exempel.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-21

49-64

Individnivå:
Varje enskild brukare har egna behov och önskemål som dokumenteras i genomförandeplanen.
I återrapporteringen till PwC, ”granskning av kvalitet inom äldreomsorgen i
Borgholms kommun” visar rapporten ett positivt resultat gällande måltidssituationerna.

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen konstateras att revidering
av kostpolicyn bör avvakta tills att utredningen Från matsal till restaurang har
genomförts.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse medborgarförslaget besvarat.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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13 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 183

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Dnr 2016/126-041 KS

Verksamhetsplan med budget 2017 och plan 2018-2019.
Ordförande Ilko Corkovic (S) och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för
budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 med plan
för 2018-2019.
Samverkan kring budgetförslaget har genomförts 2016-09-13 med närvaro
av representanter från Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Lärarförbundet,
Sveriges Arkitekter och Naturvetarna. DIK och SSR har tackat nej till inbjudan, Skolledarna och Vision har inte svarat på inbjudan.
Ordföranden meddelar att varje att-sats behandlas för sig, varvid ledamöterna får tillfälle att lämna sina yrkanden, som ställs under proposition mot budgetberedningens förslag.
Under mötet avges yrkanden enligt följande:

BUDGETRAMAR - yrkanden och propositionsställande

Kommunstyrelsens budgetramar
Yrkande - vägbidrag
Stig Bertilsson (C) yrkar att ytterligare 250 tkr avsätts till vägbidrag.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 5
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Yrkande – bredbandssamordnare
Stig Bertilsson (C) yrkar att tjänsten bredbandssamordnare inte inrättas.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 3
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – fastighetsförvaltning
Stig Bertilsson (C) yrkar att fastighetsförvaltningen inte flyttas till kommunstyrelsen.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – kommunikatör
Per Lublin (nÖP) yrkar att kommunikatörstjänsten stryks och spara 500 000
kronor per år.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Utdragsbestyrkande
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Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183
Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – mextjänst
Per Lublin (nÖP) yrkar att extra mextjänst stryks och spara 500 000 kronor
per år.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 1
Peder Svensson (C)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – ledarutvecklingsprogram
Per Lublin (nÖP) yrkar att ledarutvecklingsprogrammet stryks och ”utgå från
att de ledare som rekryteras själva ska vara medmänskliga, lyhörda och ha
sunt förnuft”.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – kvalitetsstrateg
Bertil Lundgren (MP) yrkar att kvalitetsstrateg 100 % inrättas på kommunledningskontoret.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Yrkande – miljö- och energistrateg
Bertil Lundgren (MP) yrkar att miljö- och energistrateg 100 % inrättas på
kommunledningskontoret
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Per Lublin (nÖP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Bertil Lundgren (MP)

Avstår - 2
Thomas Johnsson (M)
Peder Svensson (C)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – folkhälsosamordnare
Marcel van Luijn (M) yrkar att kommunstyrelsens budgetram höjs med 140
tkr för at utöka tjänsten som folkhälsosamordnare från 25 % till 50 %.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Yrkandet bifalls därmed höjs budgetramen för kommunstyrelsen med 140 tkr.

Borgholm Energi AB:s budgetram
Yrkande – kostbudget
Bertil Lundgren (MP) yrkar att kostbudgeten höjs med minst 5 % 2017 och
10 % 2018.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 4
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Nej – 2
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Avstår - 5
Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – mat på äldreboenden
Per Lublin (nÖP) yrkar att 500 000 kronor avsätts till Borgholm Energi AB för
förbättrad mat på äldreboenden.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Utbildningsnämndens budgetram
Yrkande – utökad budgetram 1,5 mkr
Stig Bertilsson (S) yrkar att 1,5 mkr avsätts till återgång av årskurs 6 till mellanstadieskolorna Gärdslösa, Rälla, Köping, Viktoriaskolan samt till svenskundervisning till nyanlända.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.
Yrkande – utökad budgetram 1 mkr
Per Lublin (nÖP) yrkar att 1 mkr avsätts till återgång av kommande 6:or från
Slottsskolan till dittillsvarande skola.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – utökad budgetram 1,0 mkr till löner
Marcel van Luijn (M) yrkar att förstärka löner till skolpersonal genom att prioritera dessa yrkesgrupper inom löneutrymme, samt ge utbildningsnämnden
en riktad ramhöjning för 2017 på 1, 0 mkr för att förstärka personalens löner
och att permanentisera denna ramhöjning fr o m budget 2018 genom att
överskottet av de högre slutlöner av lärare som pensionerar sig, återinvesteras i hela lönebilden för denna yrkesgrupp.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 2
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Socialnämndens budgetram
Yrkande - rehabtjänster
Marcel van Luijn (M) yrkar, med stöd av valtekniskt samarbete med Kristdemokraterna, att två tjänster på 80 % vardera inrättas för rehabilitering i Borgholms kommun. Av dessa två tjänster ska en tjänst ha inriktning demens och
den andra tjänsten inriktning stroke. Tjänsterna ska alterneras mellan Borgholms och Löttorps tätorter.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 5
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 1
Bertill Lundgren (MP)

Med ordförandens utslagsröst avslås yrkandet.

Yrkande – antal chefer
Per Lublin (nÖP) yrkar att posten ”öka antalet chefer ska styrkas och spara
650 000 kronor per år (minst)”.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed

Yrkande – utöka budgetramen
Per Lublin (nÖP) yrkar att ”plussa på med 5 mkr till driften av äldreomsorgen
och hemtjänsten till ökat antal händer samt förkortad arbetstid med bibehållen lön”.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed
Utdragsbestyrkande
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INVESTERINGSBUDGET – yrkanden och propositionsställande
Yrkande – bredbandsutbyggnad
Stig Bertilsson (C) yrkar ökning till totalt 2 mkr till bredbandsutbyggnad.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 2
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – tennishall
Stig Bertilsson (C) yrkar 200 000 kronor till värme i tennishallen.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande

Avstår - 4
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

23 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Yrkande – innemiljöer
Per Lublin (nÖP) yrkar 10 mkr till innemiljöer på särskilda boenden.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed
Yrkande – Åkerbobadet
Per Lublin (nÖP) yrkar 10 mkr till utveckling av Åkerbobadet.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – stryk Ekbacka och Höken
Per Lublin (nÖP) yrkar att investeringar i Höken och Ekbacka ska strykas och
att fastigheterna ska avyttras för bostadsändamål.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 2
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – mellanboende
Per Lublin (nÖP) yrkar 5 mkr till planering av nya mellanboende för äldre.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – gymnastiksal/sporthall
Marcel van Luijn (M) yrkar att raden Runstens gymnastiksal tas bort och ersätts med raden Sporthall Köpingsvik.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Yrkandet avslås därmed.
Ordföranden konstaterar att inga yrkanden lämnats avseende övriga att-satser.
Proposition – övriga att-satser
Vid propositionsställande på övriga att-satser finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

skattesatsen 2017 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2017.

att

anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noteras att kommunstyrelsens ram utökats med 140 tkr enligt bifallet yrkande.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2017 och föreslagna projekt
samt investeringsplan för 2018-2021.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av
drift- och investeringsmedel från 2016 till år 2017.

att

delegera till kommunstyrelsen att föra in det intäktsbelopp som överstiger 10 mkr enligt det slutgiltiga beskedet om extra statsbidrag i
kommunstyrelsens ram.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån d v s låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2017.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2017.

att

nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.

Utdragsbestyrkande
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Vidare överlämnas till kommunfullmäktige
att

godkänna revisionens förslag till budget för år 2017.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet vad gäller taxor och avgifter.
Reservation
Per Lublin (nÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2)
Bertil Lundgren (MP) (BILAGA 3)
Protokollsanteckning 1
”Vi anser att budgetprocessen blir bättre och öppnare i Borgholms kommun
men självklart finns det även många förbättringsmöjligheter. Paradoxen att vi
sitter och prioriterar/beslutar om mindre av en procent av hela budgeten
känns dock märklig. Det blir ett slag i ansiktet när f d skolchefen under budgetprocessen svarar att det är inget vi har att göra med när vi ifrågasätter inrättningen av en ny enhet eftersom det kan tas inom befintlig ram.
Under nästa process måste vi börja granska vad som finns i ramen. Att få på
plats resursfördelningsmodell inom skola och omsorg är ett stort steg i rätt
riktning i 2018 års budget. Därför är det ansvarsfullt att inte höja ramen för
mycket under 2017.
Vi tror också på att det måste finnas incitament för att organisationen har ett
förhållningssätt till budgeten att den inte måste förbrukas.
Under nästa budgetprocess är det även önskvärt att partiernas specifika yrkande kommer fram tidigare än när budgeten ska tas i kommunstyrelsen.
Förslagsvis under vårens budgetdagar när nämnderna presenterar sina förslag. Då finns det möjlighet för bred dialog. Vi känner att vissa förslag många
gånger kräver bättre underlag, tänker specifikt i år på yrkandet om 6:ors tillbakaflytt till mellanstadiet (där vi har ett beslut om återrapportering från utbildningsförvaltningen/nämnden), satsning på kosten och rehabtjänster.
Vi tror inte på att fylla på pengar utan att det finns uttalat vad vi vill uppnå
med satsningen, att exempelvis höja kostbudget med 5 % betyder inte automatiskt att kosten blir bättre. Vi anser inte att det är en lösning, vi tror snarare
att vi måste ge större möjlighet till ett kreativt och glädjefyllt arbete när det
gäller tillagning av kosten inom kommunal verksamhet. Att se vilka möjligheter och behov som finns för att därefter eventuellt justera ramarna för själva
kostbudgeten. Vi återkommer i den frågan.
Att fatta beslut om höjda lärarlöner anser vi också är fel att göra innan vi fått
statistiken från HR-avdelningen om hur det ser ut i organisationen efter senaste lönerevisionen. Vi ska arbeta med lön kopplat till mål/resultat i hela organisationen och en god lönespridning där det finns en god utveckling av lö0nen. Höjda löner är ett viktigt incitament när det gäller att skapa välmående,
Utdragsbestyrkande
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trygghet och arbetsglädje, men det är inte det enda incitamentet.
Framtid Öland
Annette Hemlin och Sofie Loirendal”
Protokollsanteckning 2
Bertil Lundgren för Miljöpartiet de gröna (BILAGA 4) .
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Till budgetberedningen och kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan och budget för Borgholms kommun
2017-2018.
Miljöpartiets synpunkter och förslag.

Övergripande om politisk styrning.

Politisk styrning och partiernas (medborgarnas) möjligheter till inflytande.
För att demokratin skall fungera krävs att partierna kan driva sina frågor i enlighet
med de program man gått till val på. Det innebär bl.a. att det i verksamhetsplan och
budget är möjligt att överblicka all kommunal verksamhet. Då behövs
lägesbeskrivningar med grad av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet för
verksamheterna, med åtgärdsförslag för ökad måluppfyllelse och
kostnadseffektivitet.
Partierna/kf-ledamöterna kan sedan utifrån sina program göra prioriteringar som
innebär både satsningar och nedskärningar. Hur kommer vi hit och när?
Hantering av utmaningar
Kommunen har ett antal utmaningar att ta sig an. De kan bara hanteras genom ett
systematiskt och målinriktat arbete. Vi ser ett påtagligt behov av att agera kraftfullt
politiskt under innevarande mandatperiod. Arbetet kan/bör utföras av berörda
verksamheter, men behöver samordnas av kommunstyrelsen, och i form av
styrdokument (v-plan o budget mfl.) beslutas av kommunfullmäktige.
Behov av kvalitetstänk och kvalitetsarbete.
Vi behöver arbeta en hel del med att göra rätt saker - på rätt sätt - till rimlig kostnad.
Kvalitet i allt vi gör sparar mycket pengar och ger medborgarna vad dom behöver.
Förutsättningen är ett planeringssystem med mål och uppföljningar rörande såväl
verksamhet som kostnadseffektivitet.
Bristande kvalitet kännetecknas av dålig planering med satsningar som kan kosta
mycket och som kanske inte borde göras, om man utgår från ett helhetsperspektiv
och de politiska prioriteringarna. Följden blir dålig ekonomi (med stor låneskuld) och
en verksamhet som inte tillfredställer medborgarnas behov i tillräcklig grad.
Var befinner sig Borgholm på skalan nu, och vilka slutsatser bör vi dra? En
självklar slutsats är i varje fall att kommunen behöver nödvändig kompetens och en
rejäl arbetsinsats. Någon/några som kan föra arbetet framåt i en snabbare takt än
hittills.
Strategi- och utvecklingsgrupp.
En ”strategi- och utvecklingsgrupp” bestående av förtroendevalda är en möjlighet att
komma framåt. Den kan i ett första skede bestå av intresserade och lämpliga
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personer från partierna som kan förstärkas med ”resurspersoner” inom olika
områden. Det torde råda en bred uppslutning kring vikten av de frågor som omnämns
nedan. Sedan kan det skilja beträffande vilka mål vi bör ha.
En fungerande demokrati med ett politiskt grepp om verksamheter och kommunens
utveckling kräver en dialog rörande de väsentliga frågorna. Sådant som sällan eller
aldrig kommer upp på dagordningen i kommunfullmäktige. Dialogen skall naturligtvis
leda till ”verksamhetsutveckling” till gagn för medborgarna.

Sakområden där strategier och verksamheter (ständigt) behöver
utvecklas.
Äldreomsorgen.
Kvalitet och omfattning av äldreomsorgen. Hur är situationen idag? Vad är bra och
vad behöver förbättras? Kvalitet och kostnadseffektivitet i förhållande till politiska mål.
Skolan.
Minskande antal elever i skolan och höga kostnader per elev har under hela 2000talet kännetecknat skolverksamheten. Resultat i form av betyg har samtidigt varit
otillfredställande, men förbättrats under de senaste åren. Hur är situationen idag
beträffande elevernas utveckling och resultat? Vad är bra och vad behöver
förbättras? Kvalitet och kostnadseffektivitet i förhållande till politiska mål.
Personalpolitiken.
En utveckling av personalpolitiken för att kunna rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare är mycket viktig. Det är därför välkommet och nödvändigt med
genomförd förstärkning inom HR som vi hoppas är tillräcklig. Men detta behöver
följas noga av politiken (inte bara ksau).
Landsbygdsutveckling.
Utvecklingen av kommunens landsbygd, särskilt de norra socknarna.
Befolkningsfrågan är avgörande. Uppföljning av N. Ölandsberedningens förslag, där
prioriterade områden åtföljs av satsningar i närtid.
Hållbar utveckling med inriktning på miljö, natur och klimat.
Program för miljö och hållbar utveckling.
Med hållbar utveckling som övergripande mål skall ett antal sakområden, med bäring
på natur, miljö och klimat sammanfogas i ett handlingsprogram. Miljö- och
hållbarhetsberedningen utgör det organ där detta enligt beredningens reglemente
skall tas fram för beslut i kommunfullmäktige.
Naturförvaltning.
Kommunen behöver ett genomtänkt förhållningssätt för att kunna påverka. Det
saknas idag bemanning för att ens kunna bevaka och föra dialog med olika aktörer.
Det gäller givetvis markägare med allt från Sveaskog till bonden eller utbon.
Det händer mycket just nu genom avverkningar mm. Bl.a. pga ägarbyten, kapitalbrist
inom jordbruket, förändringar av EU-stöd och länsstyrelsedrivna projekt. Ett exempel:
värdefull lövskog omförs till åker för att spridningsarealen för gödsel skall räcka till.
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Kommunens perspektiv och roll bör främst handla om naturens upplevelsevärden
som till stor del sammanfaller med en hög biologisk mångfald och en god långsiktig
förvaltning av natur- och brukningsvärden. Borgholms kommun och hela Öland
rymmer natur- och upplevelsevärden som är betydande och ofta unika.
Energi/klimat.
- Energieffektivisering i kommunens fastighetsbestånd.
Här behövs en planering som visar hur mycket energianvändningen kan minskas
genom en rad åtgärder i hela fastighetsbeståndet. De mest lönsamma åtgärderna
prioriteras och genomförs utan dröjsmål. Dvs. inom ramen för de kommande två
årens budgetar.
- Tillförsel av energi.
Vi förespråkar en satsning på solel på lämpliga tak i det kommunala
fastighetsbeståndet. Investering i solel kan genomföras med lönsamhet, även om
återbetalningstiden är relativt lång med nuvarande elpriser (och stöd). Det här är
också en symbolfråga för vår kommun på solens och vindarnas ö. Vi kan gå före och
både vara och framstå som framsynta.
Oljepannorna i Köpingsvik avvecklas omedelbart och ersätts med värmepumpar. En
mycket lönsam investering och även nödvändig med tanke på omotiverad negativ
klimatpåverkan och påverkan på kommunens anseende.
- Kommunbilar.
Utbyte av bilparken till bilar som inte drivs med bensin eller diesel. Enligt en
länsgemensam överenskommelse skall bensin och diesel vara utfasade år 2020. En
plan för genomförande behöver göras och genomföras.
Kultur.
Kultursatsning i enlighet med en kommunal kulturpolitik, där ett
”kulturhus” bör vara en prioriterad fråga. Vilka funktioner är i behov av lokaler i form
av ett kulturhus? Svarar kronomagasinet mot behoven?
En kulturstrateg behöver rekryteras med första uppdrag att ta fram en kulturplan för
kulturkommunen Borgholm, något vi redan är och behöver vara i ännu högre grad.
Detta för att bättre ta tillvara våra förutsättningar och öka vår attraktivitet som
bostadsort och besöksmål.
Den kommunala ekonomin.
Höja kostnadseffektiviteten generellt (inte minst vid investeringar).
Amorteringsplan som utgår från investeringars varaktighet. Det håller inte att skjuta
detta framför sig. Följden blir att när t.ex. en inventarie är avskriven och ersätts med
en ny behöver båda den uttjänta och den nya inventarien amorteras samtidigt.
Bördan blir med andra ord dubbel under den tidsperioden. ”Efter oss syndafloden”
heter det ju. Det är en devis som vi förtroendevalda inte kan stå för.
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Bostäder.
Tillgodose behovet av bostäder till permanentboende. Särskilt hyreslägenheter.
Utreda behovet och hur detta kan tillgodoses med eller utan kommunalt byggande.
En bostadsförsörjningsplan är nödvändig att ta fram.
VA.
Dagens ledningsdragningar av avlopp på landsbygden kostar mycket mer än vad de
ger i form av miljö- och hälsonytta. En kostnadseffektiv miljö- och kretsloppsinriktad
och därmed långsiktigt hållbar VA-försörjning är ett mål vi kan enas om. VA-lösningar
framöver behöver utredas förutsättningslöst. En vattenspecialist behöver anställas på
BEAB.
Demokrati.
Den kommunala demokratin. Uppföljning av den tidigare beredningens förslag och
intentioner behöver göras. Särskilt gäller detta alla förtroendevalda ledamöters reella
möjligheter att påverka enskilda beslut och kommunens utveckling. För att möjliggöra
en satsning på utökad tid till information och utbildning minskades antalet
förtroendevalda inför innevarande mandatperiod. Så här långt ser vi inte att detta
realiserats.
Fördelning av arvoden mot denna bakgrund diskuterades också, men ej så utförligt,
så att en omfördelning kunde göras.
Tillräcklig tid till kunskapsinhämtning behöver därför ett resurstillskott, så att alla
ledamöter ges förutsättningar att utföra sina uppdrag och uppleva uppgiften som
meningsfull.
Ett väl riggat styrsystem med mål och uppföljningar är av stor betydelse för att kunna
påverka och uppleva mening. För att kunna rekrytera och behålla(!) yngre och
välutbildade personer till förtroendeuppdrag är detta ett krav.
Beredningen var överens om att medborgarnas direkta inflytande skulle stärkas.
Därför ser vi fram emot det som den nu arbetande demokratiberedningen kommer att
föreslå.
Kost.
Kostområdet har varit föremål för besparingar och i vart fall begränsade
anslagsökningar till råvaror. En konsekvens har blivit att andelen ekologiskt
producerade livsmedel har minskat påtagligt. Det är på tvärs med utvecklingen i
andra kommuner som fortlöpande ökar andelen. Samma tendens ser vi i samhället i
stort.
Vi föreslår en ytterligare ökning av ”råvarubudgeten” med minst 5% för 2017 och lika
mycket 2018. KRAV-certifieringen har inte rymts i den krympande kostbudgeten. Vi
föreslår att kommunstyrelsen tar kostnaden inom sin ram.
Ett angeläget önskemål för att minska belastningen på befintlig personal är ytterligare
1,5 tjänst!
Cykelvägssatsningen.
Uppföljning av hur pengarna använts i vår kommun. Redovisning per objekt av
resultat, kostnad och behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en godtagbar och
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hållbar standard. Hittills har kommunfullmäktige saknat insyn och inflytande rörande
denna strategiska satsning (utöver anslagsbeslut) . Låt oss ändra på detta nu!

Våra konkreta budgetyrkanden för år 2017 (och 2018).
Vi behöver tillföra kommunen tjänstemannakompetens och tid till arbetsinsatser inom
vissa områden. Det är av avgörande betydelse för resultat. Nedan våra bedömningar
av behovet av förstärkningar.
Utredare till kommunledningskontoret (100%).
Utredningskompetens till kommunledningskontoret för att ta fram beslutsunderlag i
allmänhet och för strategiska frågor i synnerhet.
Kvalitetsstrateg (100%) - Klk.
Behov och uppgifter: se ovan under rubriken ”Behov av kvalitetstänk och
kvalitetsarbete”.
Utredare och ”kvalitetsstrateg” bör vara självfinansierande flera ggr om, med rätt
personer och rätt stöd.
Miljö- och energistrateg (100%) - SBF.
Uppgifter se ovan under rubriken ”Hållbar utveckling…..”
Naturvårdsstrateg (100%) - SBF.
Uppgifter se ovan under rubriken ”Hållbar utveckling…...”
Vattenspecialist (100%), BEAB.
……med kunskaper om vatten i landskapet. Ytvatten- och grundvattenförekomster.
Vattenkvalitet, flöden och volymer. Metoder för naturliga reningsprocesser. M.m.
Kulturkompetens (100%) - Klk.
Dessa tjänster handlar både om att ta ansvar i ett större sammanhang och att göra
nytta lokalt för vår kommun.
Utökad kostbudget.
Minst 5% 2017 och 10% 2018.
1,5 tjänst måltidspersonal.
Medel till energieffektivisering, solceller och värmeförsörjning i Köpingsvik.
Detta är affärsmässiga investeringar som inte kostar något i slutändan, utan ger
överskott, rätt utförda och rätt upphandlade.
För Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kommun
Bertil Lundgren och Maria Lindmark
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-21

49-64

Dnr 2015/44-041 KS

Årsredovisning 2016.
Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för årsredovisning 2016.
Av årsredovisningen framgår bland annat följande
● Kommunens totala resultat blev 67 mkr.
● Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 85,9 mkr.
● Under 2016 investerades det för 46,2 mkr.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisningen för år 2016.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Ändringar i årsredovisning 2016 mellan kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kapitel 1


Tabell 1.2.1 Fem år i sammandrag sidan 7.
- Skatte- och utjämningsbidrag ska vara 651 och inte 604.
- Total låneskuld (mkr) 376 ändras till Totala skulder (mkr) 378.
- Låneskuld tkr/inv ändras till Skuld per invånare (tkr).
- Antal tillsvidareanställda 863 ändras till 876.
- Antal årsarbetare inkl visstid o timanställda 859 ändras till 866.
- Löner och ersättningar (mkr) 398 ändras till 448.

Kapitel 2



Tabell 2.4.9 Avstämning finansiella mål sidan 21. Siffran 277,4 ändras till 247,9 i texten Målet
är uppfyllt under 2016 då utrymmet för investeringar uppgår till 247,9 mkr för perioden.
Sidan 22 ändras siffran 177,4 mkr till 179,6 mkr. Målet är uppnått då kommunen har en
investeringsvolym på totalt 179,6 mkr för femårsperioden.
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2017-03-21

49-64

Dnr 2017/95-032 KS

Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark.
Socialnämnden beslutade 2017-01-30 § 3
att äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka hälso- och sjukvårdens
bilpark med en elbil.
Av beslutet framgår att vårdtyngden i hälso-och sjukvårdsenheten har ökat
med ökat med 31 % under 2016 och antalet inskrivna i hemsjukvården har
ökat med 29 %. Målet med kommunens och hälsocentralens samarbete,
”Hemsjukhuset”, är att patienterna vårdas mer hemma än på sjukhuset vilket
leder till ökat behov av kommunens hälso-och sjukvård.
Resursfördelning efter vårdtyngd visar på ett ökat behov i mellersta området
samt för sjuksköterskorna inom psykiatriska teamet. I mellersta området har
4-5 sjuksköterskor tillgång till 3 bilar dagligen. Sjuksköterskor inom psykiatriska teamet har ingen daglig tillgång till bil.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151, i samband med begäran
om utökning av hemtjänstens bilpark, bland annat
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
Ingen återrapportering har inkommit.
Vid sammanträdet framkommer att kommunstyrelsen inte har några medel
för utökning av socialnämndens bilpark utan ärendet måste behandlas av
kommunfullmäktige som tilläggsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden
att

återrapportera det av kommunstyrelsen 2016-08-30 § 151 efterfrågade arbetssättet och rutinerna vad avser förvaltningens bilar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/230-343 KS

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

Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på förslaget då det är rimligt att behålla tidsgränsen.
Sofie Loirendal (FÖL) och Andreas Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på förslaget, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller arbetsutskottets
förslag röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej.

Utdragsbestyrkande
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Ja – 6
Nej – 2
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Sofie Loirendal (FÖL)
Peder Svensson (C)
Annette Hemlin (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Avstår – 3
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Lasse Leijon (SD)

Därmed bifalls arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Dnr 2014/230-343 KS

Förslag utökad tidsperiod avseende införande av återströmningsskydd m m.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-11 redogjorde näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson för det uppdrag som förra kommunstyrelsen
2014-10-07 gav kommunledningskontoret efter förslag från Mikael
Almqvist (KD). Utredningen ska belysa effekterna av kommunfullmäktiges
beslut avseende installation av återströmningsskydd i villor m m.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-21 § 157
att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från
och med beslutet vunnit laga kraft, samt
att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt
klass 4 åtgärdas senast 2013-12-31.
Av skrivelsen framgick att slutdatum för installation av återströmningsskydd i villor är 2014-12-31, därav brådskar en utredning.
Vidare framgår att frågeställningen om vilken typ av återströmningsskydd
som bör användas inte är en fråga för politiken, huvudfrågan är – Vems
ansvar och vem betalar? Om det ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och ingå i Borgholm Energis uppdrag så krävs en ändring av tidigare beslut i fullmäktige.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i avsikt att
undersöka hur andra kommuner har gjort med återströmningsskydd hos
kunder inom kommunalt vattennät.
Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren
samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och
Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara
en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi
ABs uppdrag.
Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny
taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/ fritidshus som har installerat återströmningsskydd skall kompenseras och
kostnaden för detta.
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-10-07 § 149 till kommunledningskontoret
att utreda
- hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos
kunder inom kommunalt vattennät.
- behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd.
- hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras.
I tjänstemannautredning 2014-11-06 redovisas uppdraget och tre förslag på åtgärder presenteras till vilka kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige har att ta ställning. Förslagen omfattar endast villafastigheter/hushållsfastigheter.
Alternativ A
Behåll gällande ABVA samt att införandetiden förlängs med 3 år.
Alternativ B
Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförandetid för samtliga
fastigheter från nu gällande 2014-12-31 till 2017-12-31. Genomför en
större utredning under tiden där man inkluderar frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm.
Alternativ C
Ge dispens på nuvarande krav i ABVA på genomförande tid för samtliga
fastigheter från nu gällande 2014-12-31 till 2017-12-31. Huvudmannen
bekostar installation för skydd mot återströmning som inte belastar VAkollektivet.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-11-11 § 176 efter omröstning,
kommunfullmäktige
att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF § 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu
gällande 2014-12-31 till 2017-12-31.
att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar
frågor som nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter mm.
Det noterades att information bör ges till villaägarna under utredningstiden.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till första att-satsen.
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på andra att-satsen.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: att i utredningen inkludera att återströmningsskyddet placeras i
vattenmätaren och att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt
huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej.
Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nÖP) stöder Loirendals yrkande.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av en oberoende VA-jurist.
Maria Lindmark (MP) biträder Bertilssons och van Luijns yrkanden.
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att fullmäktige är överens om att första att-satsen ska kvarstå. Vad gäller andra att-satsen finns förslag på bifall och avslag, samt tilläggsyrkanden till andra att-satsen och tillkommande attsats. Andra att-satsen ställs under proposition först.
Proposition – andra att-satsen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill
behålla andra att-satsen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Bertilssons förslag
röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 15 nej-röster (BILAGA 17)
Därmed ska andra att-satsen vara kvar.
Proposition – tillägg andra att-satsen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsyrkandet.
Proposition – van Luijns tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige tillstyrker tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF § 157/11) på
genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter
från nu gällande 2014-12-31 till 2017-12-31.

att

låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar
frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I
utredningen ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i
vattenmätaren och att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt
huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej.

att

det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VA-jurist.

____________________________
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Dnr 2016/188-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- höj ”måltidspengen” till skolor och åldringsvård med 15-20 % så maten blir
av högre kvalitet.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-12 § 144 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-02-06 föreslår ekonomiavdelningen att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att kosten i Borgholms kommun håller redan idag hög
och jämn kvalitet. Detta är bekräftat i den undersökning som genomfördes
under maj månad 2016 i samarbete med socialförvaltningen.
De livsmedel som köps in är samtliga granskade av kostcheferna i Kalmar,
Emmaboda, Nybro, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommun. Tack vare
den insats som de enskilda kostcheferna gjort i upphandlingen har vi idag ett
stabilt och fint utbud av varor att tillgå.
Kostverksamheten tillhandahåller samtliga kosttyper samt måltider för olika
födoämnesallergier. Exempel på kosttyper och allergier är timbalkost, stomikost, lättuggat, finfördelat, glutenfritt, laktosfritt mm. Detta visar på hög kvalitet ut till de brukare och elever som har behov av specialkost.
Bedömning
2017 års budget för kostverksamheten är 14,4 mkr. Det ger ett portonspris på
36 kr för elevlunch och 50 kr för äldreomsorg inklusive helgarbetstid och efterrätt tre dagar per vecka. Genom att öka kostverksamhetens budget med
15 %, till 16,6 mkr ökar elevlunchen till 43 kr och äldreomsorgens måltid till
57 kr. Kosten i Borgholms kommun, håller enligt måltidsenkäten hög kvalitet,
och en budgetökning medför en relativt liten förändring per måltidspris i relation till kostnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Lasse Leijon (SD) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Utdragsbestyrkande
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
Motionen avslås därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Hans Lundberg (SD) gällande att förhindra
smittspridning i skolan.
I interpellationen daterad den 12.december 2016 ställer Hans Lundberg följande
frågor:
Vad gör kommunen för att förhindra utbrott av smittsamma sjukdomar sker i
kommunens skolor?
Finns det några åtgärdsplaner om ett sjukdomsutbrott skulle ske?
Om så inte är fallet, avser ni att ta fram sådana?
Kommunen arbetar på flera sätt för att minska risken för utbrott av smittsamma
sjukdomar i exempelvis kommunens skolor, men även i andra verksamheter. I stort
sätt all personal på skolorna arbetar på olika sätt med hygienfrågor. Städpersonal har
rutiner och städutrustning för att minska risken att bakterier sprids. De använder
exempelvis separat utrustning vid städning av utrymmen där livsmedel hanteras för
att minska risken att bakterier sprids till barnen genom maten. Kostpersonalen har
också olika rutiner kring hantering av livsmedel för att minska risken av att bakterier
sprids.
Vi har livsmedelsinspektörer på samhällsbyggnadsförvaltningen som genomför
inspektioner i våra verksamheter för att se till att det finns rutiner för att minska olika
risker för spridning av bakterier. Finner de brister åtgärdas dessa. Den pedagogiska
personalen har olika rutiner för att hantera barnen i förskolorna och skickar
exempelvis ut information till vårdnadshavarna om vilka regler som gäller så att de
inte lämnar sjuka barn som då smittar andra barn. Pedagogerna lär barnen, både i
förskola och skola, olika beteenden kopplat till hygien så som exempelvis att tvätta
händerna innan de äter. I skolorna genomförs ett kontinuerligt förebyggande och
hälsofrämjande arbete som framför allt leds av elevhälsans personal. Förutom att
vaccinera eleverna samt att identifiera och åtgärda risker för smitta så handlar detta
arbete mycket om att informera barn, elever, vårdnadshavare och personal om hur
de ska agera för att minska risken för exempelvis smitta.
När det gäller åtgärdsplaner vid sjukdomsutbrott så beror det helt på vad det gäller
för smittor och i vilken omfattning det sker. Skolorna har vanligtvis ett par större
influensaperioder per år där både personalen och elevantalet minskar. I sådana fall
så finns det givetvis olika rutiner, utöver de för att minska själva spridningen, för allt
från vikarieanskaffning till att man rapporterar minskat elevantal till köken.
Kommunen har också ett kontinuerligt riskhanteringsarbete som MSB varit med och
finansierat där representanter från alla förvaltningar deltar. Gruppen gör då risk- och
sårbarhetsanalyser för alla samhällsviktiga verksamheter utifrån olika scenarier där
bland annat pandemi, epidemier och smittsamma djursjukdomar finns med men även
smitta vid händelser att exempelvis någon medvetet skulle ha smittat ner våra
vattentäckter. Vid större smittor i kommunen kan en åtgärd bli att kommunens
krishanteringsgrupp sammankallas som sedan beslutar en del åtgärder och
informerar verksamheterna hur de ska agera utifrån den specifika situationen.
Ilko Corkovic (S)
KSO

Borgholm, 2017-03-10
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ANMÄLAN; Interpellation (Hans Lundberg SD) till kommunstyrelsens
ordförande gällande att förhindra smittspridning i skolan.
Kommunfullmäktige ger Hans Lundberg (SD) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Enligt folkhälsomyndigheten har antalet fall av den resistenta bakterien MRSA ökat dramatiskt i Sverige det senaste året, även antalet fall av den smittsamma och allvarliga sjukdomen Tbc har ökat under samma period.
Utöver det egenansvar som den enskilde eleven har för sin hälsa, så har
även skolan ett ansvar för elevernas hälsa – något som regleras ibland annat
Skollagen (2010:800)2 kap 25 §: Elevhälsan ska omfatta medicinskaka, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Med hänvisning till ovanstående frågar vi följande:
- Vad gör kommunen för att förhindra att utbrott av smittsamma sjukdomar
sker i kommunens skolor?
- Finns det några åtgärdsplaner om ett sjukdomsutbrott skulle ske?
- Om så inte är fallet, avser ni att ta fram sådana?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
___________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Marcel van Luijn angående renoveringen av
fastigheten Höken
I den inledande texten till din interpellation tar du upp felaktiga uppgifter om antalet arbetsplatser och
även kostnadsnivå för Hökenprojektet. På Höken kommer det att finnas 62 arbetsplatser (47 för
socialförvaltningen och 15 redan befintliga för IT-avdelningen). Kostnaderna för Höken är följande:
fastighetsförvärv 8 mkr och projekteringskostnad 560 tkr. Ombyggnationen för IT-avdelningen uppgick
till 2,3 mkr och ombyggnationen av resterande del av fastigheten har upphandlats till 14 960 tkr, vilket
sammanlagt blir ca 26 mkr.

I interpellationen daterad den 13 mars 2017 har Marcel van Luijn (M) ställt följande frågor till
mig:
1. Anser du att du har påverkat anbudsförfarandet för Ekbacka med ditt uttalande i media att den nya
majoriteten tänkte köpa Höken istället?
Det anser jag inte, annars skulle det inte kommit in några anbud överhuvudtaget.
2. Varför lovade du vid tre olika tillfällen ett visst inflyttningsdatum när du inte kan veta om du kan
hålla löftena?
Varför lovade du så sent som i juni 2016 inflyttning ”senast sista juni 2017, inte en dag mer” när
Fastighetsstrategen redan då sa i en tjänsteskrivelse ”slutet av 2017”?
Vilka konsekvenser drar du av ditt brutna löfte ”inte en dag mer än halvårsskiftet 2017, det är
beskedet från politiken”?
Politiken är för mig att vilja och jag har gjort allt i min makt för att korta ner processen. Vi kan
glädjas åt att ombyggnationen äntligen är i gång och att inflyttningsdatumet beräknas till den 1
november 2017.
3. När går hyreskontraktet för Kamelen ut?
Ska det skrivas ett nytt hyreskontrakt med CA Fastigheter för lokaler till
Arbetsmarknadsavdelningen samt “ytterligare kommunala verksamheter”?
Vilka är dessa “ytterligare kommunala verksamheter” och vad innebär det i extra
hyreskostnaderna?
Det har skrivits ett tillfälligt andrahandsavtal med Arbetsförmedlingen för de platser som påverkats
av evakueringen från Höken. Personal på arbetsmarknadsavdelningen och på AF har framfört
önskemål om samlokalisering i en mindre del av nuvarande yta för socialförvaltningen för att
uppnå synergier och samverkansvinster. Förslaget om planlösning och hyra för detta ändamål
kommer att presenteras för politiken. Allt detta enligt beslut i KS den 6 december 2016.

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

Utdragsbestyrkande
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4. Beslutet om Höken gick igenom kommunfullmäktige tack vare ett tilläggsyrkande om att “reparations- och anpassningskostnader” inte får överstiga
2,0 mkr. Argumentet för detta var “att kostnaderna inte ska skena iväg och att
få kontroll på det."
Har ni haft kontroll på projektet?
5. Endast underhållskostnaden är 8-10 mkr av de upphandlade 15 mkr i entreprenadskostnaderna.
Anser du att du har vilselett kommunfullmäktige och berörd personal med
inkorrekt information om fastighetens skick när beslutet om köpet av Höken
togs?
6. Vad menar du när du säger “De krav som ställs på ombyggnationen har
drivit upp priset”?
På vilket sätt har byggkraven ändrats under tiden?
7. Hur mycket underhåll och renovering återstår efter att personalen har flyttat in?
8. Att ta ansvar för ekonomin och alltid ha bra beslutsunderlag anses viktigt
av många partier.
Anser du att det är rimligt att projektet kommer att kosta ca 30 mkr istället för
10 mkr vilket kommunfullmäktige beslutade?
Anser du att kommunfullmäktige hade rätt beslutsunderlag för att ta detta beslut?
9. Att stärka kommunfullmäktiges ställning är en viktig demokratisk princip.
Varför ville du inte att beslut om denna fråga av stor vikt togs i kommunfullmäktige?
Hur stor ska en fråga vara för att den ska behandlas här i kommunfullmäktige?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Ölandsbladet 19 juni 2015
– Jag vet att lokalerna är bra, gjorda efter Skatteverkets krav och säkerhetsklassade. Sedan
måste det säkert till vissa åtgärder för att kunna flytta in, å andra sidan går det flytta rätt
snabbt.
– Då har vi också chansen att infria löftet om bra lokaler innan årsskiftet, det kan vi inte med
Ekbacka-alternativet.

Ölandsbladet 15 september 2015

Klart Höken - inflytt till våren?
Borgholms kommun köper fastigheten Höken 2 med omgivande mark. Därmed kan
socialförvaltningen dra i gång flyttplaneringen. Borgholms kommun köper som väntat
Höken 2 för inflyt av socialförvaltningen.
– Förvaltningen vill flytta in som fort som möjligt.
I och med fullmäktiges beslut att köpa fastigheten Höken 2 kan socialförvaltningen på allvar
spana tvärs över Badhusgatan och börja planera för flytten.
– De har väntat så länge på nya lokaler och behöver det. Nu är köpet inte klart och genomfört
än, men det är ett beslut i rätt riktning, säger nämndsordförande Gunilla Johansson (S) och
tillägger:
– Nu kan förvaltningen ta nästa steg och börja planeringen för att flytta in.
När inflytt?
– Förvaltningen vill flytta in så fort som möjligt, men det kommer att ske i etapper. Jag kan
tänka mig att den första etappen sker under våren.
Varför etapper?
– Delar av fastigheten (Höken 2) kräver vad jag förstår mer renovering än andra.
Fullmäktigedebatten kring köpet av Höken 2 passerade med råge timmen och följde intagna
positioner från kommunstyrelsen: det nya styret med kommunalrådet Ilko Corkovic (S)
pläderade ivrigt för köp medan Centern och Moderaterna förkastade beslutsunderlaget.
– Hur mycket kostar det här skattebetalarna egentligen - 10 miljoner? 12? 15? Jag får inget
svar. Vi vet hur dåliga vi (kommunen) är på att äga och förvalta fastigheter och nu ska vi äga
en fastighet till, byggd på 1970-talet. Det är vansinne, ansåg Marcel van Luijn (M).

74
Centerns Stig Bertilsson var inne på samma linje och sammanfattade partiets hållning med
orden:
– Vi klarar inte att ta beslut med så dåligt beslutsunderlag.
Maria Lindmark (MP) å andra sidan redovisade de fördelar den nya majoriteten ser med ett
köp:
– Det är en investering vi mäktar med, vi klarar också även andra angelägna satsningar, som
kulturhus. Det är ett upplägg som håller, förklarade hon och tillade att eventuella
hyresintäkter för Ekbacka både kan lösa investeringsbehovet på Ekbacka och ”möta det
angelägna behovet att ta hand om de som söker skydd i vårt land”.
Framtid Öland, i debatten kritiserat av Centern för att ha frångått vallöftet om bra och
fullödiga underlag innan beslut, slängde sedan ut betet som vann majoritet:
- Köpet av Höken 2 får max kosta 7 995 000 kronor med villkoret att direkt
fastighetsanpassning får max kosta två miljoner kronor, förklarade Tomas Lind (FÖ) för att
samtidigt hålla med om att beslutsunderlaget var dåligt, ”men nu har vi inget bättre
alternativ”.
För Ölandsbladet ger Tomas Lind sin tolkning av ”direkt fastighetsanpassning”.
– Reparations- och anpassningskostnader i samband med övertagande och inflytt. Så att det
inte skenar iväg, för att få kontroll på det.
Men inte ett övre kostnadstak för en längre tid?
– Nä, det kan ju givetvis hända grejer som det gör i alla andra fastigheter och som måste
åtgärdas.

Ölandsbladet 21 juni 2016

Ilko: ”Vi har lovat för mycket”
Fastigheten Höken – redo för socialförvaltningen om ett år? ”Inte en dag mer än
halvårsskiftet 2017”, utlovar kommunalrådet Ilko Corkovic (S). Borgholms
kommunalråd Ilko Corkovic (S) beklagar det återigen försenade flytten för
socialförvaltningen.
– Det är bara att göra en pudel, vi har lovat för mycket.
I dag, tisdag, väntas kommunstyrelsen ge klartecken till att projektering påbörjas i den
planerade ombyggnationen av Höken.
I underlaget till beslut anges slutet på 2017 som trolig tidpunkt för färdigställande.
– Vilket även chockade mig. Det är beklagligt och det är bara att göra en pudel, vi har lovat
för mycket, kommenterar Ilko Corkovic.
Nu utlovas högsta prioritering.
– Klart senast halvårsskiftet 2017, inte en dag mer. Det är beskedet från politiken. Allt krut
måste läggas på att få klart så fort som möjligt.
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Varför alla dessa förseningar?
– Det finns de som menar att vi ”skyller” på flyktingsituationen, men den är också ett faktum.
Borgholm, och många andra kommuner, har stått inför stora utmaningar och vi har levererat
väldigt mycket.
– Man kan diskutera prioriteringsordningen, men jag hoppas ändå att personalen har
förståelse. Och de kommer att få bra lokaler.
Oppositionsrådet Marcel van Luijn (M) har i en protokollsanteckning flera invändningar
mot de nya turerna i frågan.
– Hur kan det har gått från ”det är bara att flytta in” och ”det hela får inte kosta mer än 10
miljoner kronor” (september 2015) till inflyttning december 2017 och en totalkostnad som
troligtvis kommer att landa en bra bit över 15 miljoner, är hans fråga vilken lär repriseras
under dagens sammanträde.
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Svar på interpellation från Lasse Leijon gällande handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
I interpellationen daterad den 13.mars 2017 har Lasse Leijon (SD) ställt följande fråga till
mig:
”Alla kommuner ska ha en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vilken är
Borgholms handlingsplan?”

I dagsläget har vi inte en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vår
särkerhetsansvarige har däremot deltagit vid flera träffar som anordnats av den nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism. Utifrån erfarenheter av de diskussioner som
förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den
nationella samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår
från någon form av strategiskt dokument. En lokal handlingsplan mot våldsbejakande
extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkretisera ett
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Vi kommer därför att påbörja arbete
med framtagande av en sådan handlingsplan snarast.
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Borgholm, 2017-04-06
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ANMÄLAN; Interpellation (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Alla kommuner ska ha en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vilken är Borgholms handlingsplan?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________
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Dnr. 2017-126

Rälla 1:71, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster
i Borgholms kommun för fastigheten Rälla 1:71
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Rälla 1:71 ska tas med
i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Rälla 1:71 ligger inom byggnadsplan nr 46 och är avsedd för
bostadsändamål. Bygglov beviljades 2017-02-07 för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i
verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera
nytillkomna fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter
som nyligen bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är när först när behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang)
som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Bygglovsärende S 2016-000693 med givet bygglov 2017-02-07.
Kartbild över fastigheten
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
Motivering av beslutet
Fastigheten Rälla 1:71 ligger inom byggnadsplan nr 46 och är avsedd för
bostadsändamål. Bygglov beviljades 2017-02-07 för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten.
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I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________
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§ 58

Dnr. 2017-125

Lindby Tall 6:26, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten Lindby Tall 6:26
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Lindby tall 6:26 ska
tas med i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastighten Lindby Tall 6:26 styckades år 1950. Fastigheten är belägen utanför
detaljplanerat område. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 2013-01-11. En ansökan om bygglov
för nybyggnad av fritidshus inkom till förvaltningen 2016-12-22, berörda sakägare
har hörts i ärendet och Borgholm Energi har påpekat att det finns ledningsrätt
som måste respekteras och att de inte kommer att ansluta fastigheten i dagsläget
då fastigheten inte är belägen inom verksamhetsområde. Förutom att vatten- och
avlopp ännu inte har lösts så är ärendet klart för beslut om bygglov.
Lindby Tall 6:26 ligger inom primär zon i vattenskyddsområdet Lindby-Solberga.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera nytillkomna
fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter som nyligen
bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är när först när behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang)
som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Bygglovsärende S 2016-000693
Kartbild över fastigheten
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
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Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________
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Dnr. 2017-127

Binnerbäck 1:31, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten Binnerbäck 1:31
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Binnerbäck 1:31 ska
tas med i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Binnerbäck 1:31 är belägen utanför detaljplanerat område. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2012-02-29 förhandsbesked för uppförande
av fritidshus på den aktuella tomten. Förhandsbeskedet överklagades vidare
till länsstyrelsen som 2013-01-09 avslog överklagandet. Fastigheten styckades
2013-09-17.
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus och förråd 2017-01-18. Berörda grannar har fram till 2017-02-24 att
inkomma med yttrande. I övrigt så kvarstår endast en redovisning av hur vatten
och avlopp ska lösas på fastigheten.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera nytillkomna
fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter som nyligen
bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är först när
behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang)
som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Bygglovsärende S 2017-000024
Kartbild över fastigheten
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
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Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________
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1.

Förstudie upphandlingsprocess

Revisionell bedömning

Granskningen/Förstudiens syfte är att besvara följande revisionsfråga:
Vid en översiktlig granskning har BEABs upphandling avseende grundläggningsarbeten samt kompletterande byggnads- el- VVS-, VA- och markarbeten
samt byggarbetsmiljö för utförandet (BAS-U) för nybyggnationen av avsaltningsanläggningen i Sandvik varit ändamålsenlig och finns det skäl till att
genomföra för en fördjupad granskning?
Efter att översiktligt ha granskat den förkommande upphandlingsdokumentationen i form
av förfrågningsunderlag, utvärderingsrapporter samt domstolsinlagor är det vår uppfattning att så här långt i byggnationen av avsaltningsverket i Sandvik har upphandlingen av
byggentreprenaden varit ändamålsenlig.
För att få full visshet om upphandlingen som sådan varit ändamålsenlig torde först kunna
uppnås när hela den upphandlade byggentreprenaden står färdig. Först då kan levererad
entreprenad fullt ut jämföras med det som angavs i förfrågningsunderlag, tidsplaner,
kostnader med mera.
Beträffande det faktum att upphandlingen blev föremål för en överprövningsansökan kan
följande anföras. De av anbudsgivaren angivna grunderna för ansökan var hänförliga till
upplevda tillkortakommanden i förfrågningsunderlaget. Detta underlag upprättades inte
av BEAB själv utan av en anlitad konsultfirma. Att BEAB skaffar extern specialist hjälp,
både vad gäller juridik såväl som teknik ser vi som positivt. Det vittnar om god insikt i
upphandlingsregelverkens komplexitet. Nu blev fallet inte föremål för ett rättsligt avgörande.
En rekommendation för framtiden är att särskilt lägga vikt vid det upphandlingstekniska
och särskilt ”provtrycka” förfrågningsunderlaget med avseende på transparens- och likabehandlingsfrågor.
Sammanfattningsvis är det vår uppfattning att upphandlingen så här långt varit ändamålsenlig. Vi har inte i vår översiktliga granskning hittat indikationer eller skäl för en fördjupad granskning. Vi bedömer vidare att bolaget haft grund för att genomföra upphandlingen genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling).
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Förstudie upphandlingsprocess

PwC har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB (BEAB) att göra en
förstudie av bolagets byggentreprenadsupphandling av avsaltningsanläggningen Sandvik.
Syftet med förstudien är att få fram ett underlag som skall utvisa om en eventuell fördjupad granskning av upphandlingen ska ske.

2.2.

Uppdrag och revisionsfrågor

Uppdraget syftar till att få svar på följande revisionsfråga:
-

2.3.

Vid en översiktlig granskning har BEABs upphandling avseende grundläggningsarbeten samt kompletterande byggnads- el- VVS-, VA- och markarbeten samt
byggarbetsmiljö för utförandet (BAS-U) för nybyggnationen av avsaltningsanläggningen i Sandvik varit ändamålsenlig och finns det skäl till att genomföra en fördjupad granskning?

Metod och avgränsning

Förstudien har genomförts enligt följande:
Genomgång av upphandlingsdokumentationen, domstolsinlagor samt annan till
upphandlingen hänförlig dokumentation.
-

Intervjuer med berörda tjänstemän inom bolaget

Förstudien har avgränsats till att endast omfatta ovannämnda upphandling.
Revisionsrapporten har sakgranskats av bolagets Vd.

Feb 2017
Borgholm Energi AB
PwC

3 av 5

90

Förstudie upphandlingsprocess

3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1.

Allmänt

Borgholm Energi AB ansvarar bl.a. för att producera och leverera vatten inom Borgholms
kommun och sköter drift, service, underhåll, övervakning samt utveckling av anläggningar
och rörnät inom kommunen.
Under slutet av december 2015 konstaterade BEAB att grundvattennivåerna var historiskt
låga. Dessa nivåer övervakades och frågan om framtida förväntade grundvattennivåer
utreddes med hjälp av konsultfirman Structor. Sjunkande produktionskapacitet i vattenverk under början av år 2016 tillsammans med en ytterligare utredning av förväntade
grundvattennivåer föranledde BEAB att söka alternativa vattenförsörjningslösningar. Det
enda realistiska alternativ BEAB fann var att låta bygga ett bräckvattenverk omgående.
Anläggningen ska enligt förfrågningsunderlaget stå färdig under andra kvartalet 2017.
Leverans av vatten betecknas allmänt som en samhällskritisk funktion som måste upprätthållas.

3.2.

Upphandlingen

Upphandlingen genomfördes genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling) och LUF (lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna vatten, energi, transport samt posttjänster) tillämpades.
Entreprenadformen var utförandeentreprenad och skulle genomföras i samverkan så kallad ”partnering”.
Upphandlingen avsåg grundläggningsarbeten samt kompletterande byggnads- el- VVS-,
VA- och markarbeten samt byggarbetsmiljö för utförandet (BAS-U) för nybyggnationen av
avsaltningsanläggningen.
BEAB inhämtade ett juridiskt utlåtande från Advokatfirman Lindahl (daterat 10 mars
2016) avseende möjligheterna till direktanskaffning (användandet av direktupphandling)
givet de rådande omständigheterna. Advokatfirman gjorde bedömningen att förutsättningarna att tillämpa undantaget i 4 Kap 2 § första stycket 4 p LUF förelåg.
Förfrågningsunderlaget upprättades av konsultfirman WSP Sverige AB. WSP ombesörjde
även ytterligare delar i upphandlingsprocessen såsom mottagande av anbud, kvalificering
och utvärdering.
Upphandlingen blev föremål för en överprövningsansökan från en av anbudsgivarna.
Denna anbudsgivare yrkade på att upphandlingen skulle göras om. Anbudsgivarens uppfattning var att BEAB överträtt de grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandlings och transparens på grund av tillkortakommanden i förfrågningsunderlaget.
Samt att därigenom anbudsgivaren missgynnats. Vidare skulle BEAB inte redovisat i förfrågningsunderlaget grunden för att använda sig av direktupphandling av entreprenaden.
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Ansökan om överprövning drogs sedermera tillbaka av sagda anbudsgivare och fallet fick
sålunda ingen rättslig prövning.

2017-02-13

Fredrik Andrén

Pär Sturesson

Projektledare

Uppdragsledare
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2017
Januari
- revisorerna info
- info BEAB
- info våtmarker
- Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet
- Allmänpolitisk debatt
- Nytt beslut gällande
prioritering av tillfälligt
statsbidrag
- Interpellationer

Mars
- revisorerna info
- Redovisning oavslutade
motioner/mbf
- Återrapportering
beredning av bifallen
motion Giftfri kommun
- begäran om tilläggsbudget 2017, BEAB

Maj
- revisorerna info
- INFO – GYF
- INFO – SBN
- ansvarsfrihet och
årsredovisningar
- (ev) kulturplan för
Borgholms kommun
- Info förstudie
hamnutredning
- Info Fyr till Fyr

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- inrättande av fmberedning Sveriges
bästa äldreomsorg

Januari
16

Mars
13

Maj
15

Augusti
21

Februari
13
Februari
Inställt

April
10

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning
- rättelsebeslut Budget
2017
- medborgarförslag

Juni
12

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN
- slutrapport Demokratiberedningen
- ev Trädvårdspolicy

Oktober
- revisorerna info
- INFO - UN
- Redovisning oavslutade
motioner/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen

Oktober
September 16
18

November
20

December
11

September
- revisorerna info
- INFO – SN
- INFO – Ölands Turist

November
- revisorerna info
- Budget 2018
- Delårsrapporter

Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom
reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)
Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.

