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Innehållsförteckning
§ 120 Godkännande av kungörelse.
§ 121 Godkännande av dagordning.
§ 122 Allmänhetens frågestund.
§ 123 Information – kommunstyrelsens verksamhet.
§ 124 Information – socialnämndens verksamhet.
§ 125 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Bo Sadel) – klistermärke på soptunnor hos
privatpersoner där det får läggas hundbajspåsar.
§ 126 ANMÄLAN; Motion (Eddie Forsman M) – Livskvalitet–bra boendemiljö året om
§ 127 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa delade turerna hos kommunens anställda inom vård och omsorg snarast möjligt.
§ 128 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – publicera alla inkomna medborgarförslag på kommunens hemsida.
§ 129 Förvärv av fastigheten Borgholm Höken 2.
§ 130 Äskande om tilläggsbudget; framtida turistorganisation, Ölands Kommunalförbund.
§ 131 Äskande om tilläggsbudget; ökade öppettider för biblioteket i Löttorp till 16
timmar per vecka.
§ 132 Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun.
§ 133 Antagande av mål för kostverksamheten samt kostpolicy.
§ 134 Delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
§ 135 Motion (Per Lublin ÖP) – avskaffa de delade turerna bland anställda inom
vård och omsorg.
§ 136 Politiska uppdrag; ny ledamot i socialnämnden.
§ 137 Information.
______________________________

§ 120
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________
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§ 121
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva Lena Israelsson (S) meddelar att tre ärenden anmälts till dagens sammanträde:
Motion (Per Lublin nÖP) – publicera alla inkomna medborgarförslag på
kommunens hemsida.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande handläggning av
motion.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande bifallen motion promenadstig längs Kapelludden till Köpingsvik.
Interpellationerna besvaras vid kommande sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar.
_____________________________

§ 122
Allmänhetens frågestund.
Till dagens sammanträde har Kikki Lundh ställt en fråga gällande delade turer.
Kommunfullmäktige medger rätt för socialnämndens ordförande Gunilla
Johansson (S) att besvara frågan.
_____________________________

§ 123
Information – kommunstyrelsens verksamhet.
T f kommunchef och ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) redogör, i enlighet med Kommunallagen
3 kap 15 §, för kommunstyrelsens verksamhet, utifrån de övergripande verksamhetsmål som kommunfullmäktige antog 2012-12-17.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor.
_____________________________
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§ 124
Information – socialnämndens verksamhet.
Socialchef Ewa Ekman och socialnämndens ordförande Gunilla Johansson,
(S) redogör, i enlighet med Kommunallagen 3 kap 15 §, för socialnämndens
verksamhet, utifrån de övergripande verksamhetsmål som kommunfullmäktige antog 2012-12-17.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor som besvaras.
_____________________________

§ 125

Dnr 2015/199-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Bo Sadel) – klistermärke på soptunnor
hos privatpersoner där det får läggas hundbajspåsar.
Bo Sadel, Lannsjövägen 22, 387 92 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
2015-07-31 att kommunen ska låta trycka upp klistermärken och skicka med
sopräkningen så att privatpersoner som tillåter att hundbajspåsar läggs i deras soptunnor, kan sätta upp dessa på tunnorna.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att inte
delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till sammanträdet då förslaget slutligt avgörs.
_____________________________

§ 126

Dnr 2015/172-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Eddie Forsman M) – Livskvalitet – bra boendemiljö
året om.
Eddie Forsman (M) föreslår i motion 2015-06-24
att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på byggnation av inglasade vinterträdgårdar, förslagsvis på
150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet, Soldalen och Strömgården, samt att
investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017, 2018 och 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

5 (19)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-09-14

120-137

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 127

Dnr 2015/205-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa delade turerna hos
kommunens anställda inom vård och omsorg snarast möjligt.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-08-17 att kommunfullmäktige beslutar
att de delade turerna hos kommunens anställda inom vård och omsorg snarast möjligt ska vara avskaffade.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 128

Dnr 2015/223-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – publicera alla inkomna medborgarförslag på kommunens hemsida.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-08-17 att kommunfullmäktige beslutar
att samtliga till kommunfullmäktige ställda förslag från kommunens medborgare fortlöpande ska publiceras på kommunens hemsida med information om hur förslaget behandlas och vad de sedan lett till.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________
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Dnr 2015/185-252 KS

Förvärv av fastigheten Borgholm Höken 2.
Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för att kommunen fått erbjudande om
att förvärva fastigheten Borgholm Höken 2.
Fastigheten rymmer kontorslokaler i två plan och är till salu för 7 995 000
kronor. En mindre del är idag uthyrd till Arbetsförmedlingen, en annan del är
tänkt att hyras som förskolelokal. Resterande ytor, som tidigare disponerades
av Skatteverket, kan användas som lokaler för socialförvaltningen.
Mex Anders Heidenfors-Enquist redogör för att en besiktning av fastigheten
är genomförd och att ytterligare en besiktning är begärd och ska genomförs
under kommande vecka. Av utförd besiktning framgår inga behov av akuta
åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-25 § 139
att genomföra en egen besiktning av fastigheten.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-25 § 139 kommunfullmäktige
att förvärva fastigheten Borgholm Höken 2 för en köpesumma om maximalt
7 995 000 kronor.
Besiktningsprotokoll ska finnas med vid fullmäktiges behandling.

Till dagens sammanträde finns förutom protokoll från de två genomförda besiktningarna även en sammanställning av desamma samt tjänsteskrivelse
från kommunens fastighetsstrateg med yttrande över teknisk status, fastighetens nuvarande användning och kapacitet samt beräknat behov och lokalstrategisk bedömning.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att förvärva fastigheten.
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på förslaget att förvärva fastigheten.
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss för ett bättre beslutsunderlag.
-------------------------Tomas Lind (FÖL) begär ajournering, vilket kommunfullmäktige godkänner.
Efter ajourneringen återupptas ärendet för vidare diskussion.
----------------------Tomas Lind (FÖL) yrkar på att köp kostar max 7 995 000 kronor med villkor att
direkt fastighetsanpassning kostar max 2 000 000 kronor därutöver.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

7 (19)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-09-14

120-137

Marcel van Luijn (M) yrkar på följande tillägg om fullmäktige beslutar att förvärva Höken 2
att den totala kostnaden för förvärv och renovering/ombyggnation inte ska
överstiga 10 mkr, samt
att den slutliga kvaliteten på arbetsplatser blir minst lika bra som nuvarande.
Ilko Corkovic (S) redogör för att fullmäktiges S-grupp stöder Linds förslag.
Ordföranden konstaterar att det utöver yrkande om bifall och avslag finns återremissyrkanden samt två tilläggsyrkanden. Återremissyrkandet ska ställas under proposition först.
Proposition - återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag
röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 8 nej-röster (BILAGA 2)
Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.
Proposition – Linds tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder tillläggsyrkandet.
Yrkandet bifalls därmed.
Proposition – van Luijns tilläggsyrkande första att-satsen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår
första att-satsen.
Första att-satsen avslås därmed.
Proposition – van Luijns tilläggsyrkande andra att-satsen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår
andra att-satsen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår att-satsen röstar
ja, den som bifaller att-satsen röstar nej.
Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 15 nej-röster, 4 ledamöter avstår från
att rösta (BILAGA 3)
Andra att-satsen bifalls därmed.
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Proposition – bifall/avslag till förvärvet
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag att förvärva fastigheten.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill förvärva fastigheten
röstar ja, den som inte vill förvärva fastigheten röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 8 nej-röster (BILAGA 4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

förvärva fastigheten Borgholm Höken 2 för en köpesumma om maximalt 7 995 000 kronor.

att

köp kostar max 7 995 000 kronor med villkor att direkt fastighetsanpassning kostar max 2 000 000 kronor därutöver.

att

den slutliga kvaliteten på arbetsplatserna blir minst lika bra som nuvarande.

Reservation mot beslutet
Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Eva Wahlgren (C), Ulrika Lindh (C),
Lennart Olsson (C), Emma Jensen (C) och Mats Karlsson (C) (BILAGA 5).
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 6)
Protokollsanteckning
”Kan bara konstatera att de förutsättningar för ett köp av fastigheten som jag
särskilt angivit i yttrande till kommunstyrelsens protokoll inte på något vis har
uppfyllts. Jag anser att i det läget skall fastigheten inte inköpas alls.
Då vi i dagsläget inte kan veta vad den slutliga investeringskostnaden vid köp
av denna fastighet kan bli, så är det omöjligt även för övriga kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten när man samtidigt sätter tak för den
slutgiltiga kostnaden för investeringen.
Per Lublin (nya Ölandspartiet)”
_____________________________

§ 130

Dnr 2015/167-043 KS

Äskande av tilläggsbudget; framtida turistorganisation, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund beslutade 2015-06-01 § 43 bland annat
att föreslå medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga att per 201507-01 överföra återstående budgeterade medel 2015 för Turistnätverkssamordnaren till Ölands Kommunalförbund.
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att till medlemskommunerna, Borgholm och Mörbylånga, i enlighet med tidigare avisering, äska tilläggsbudget för innevarande år om 500 000 kronor
per kommun (totalt 1 000 000 kronor) gällande den utökade framtida turistorganisationen.
Det noterades att kommunstyrelsen tar beslut avseende överföring och kommunfullmäktige avseende tilläggsbudgetering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-25 redogjorde ordförande Ilko
Corkovic (S) för ärendet. Det noterades att den begärda tilläggsbudgeteringen
avser 300 000 kronor och inte 500 000 kronor som det står i kommunalförbundets beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-25 § 136
att överföra återstående budgeterade medel 2015 för Turistnätverkssamordnaren till Ölands Kommunalförbund.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-25 § 136 kommunfullmäktige
att bevilja Ölands Kommunalförbund tilläggsäskande om 300 000 kronor gällande den utökade framtida turistorganisationen, inom ramen för resultatet år 2015.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Stig Bertilsson (C) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerandes sign

bevilja Ölands Kommunalförbund tilläggsbudget om 300 000 kronor
gällande den utökade framtida turistorganisationen, inom ramen för
resultatet år 2015.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

10 (19)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-09-14

120-137

Reservation mot beslutet
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 8)
_____________________________

§ 131

Dnr 2015/179-043 KS

Äskande av tilläggsbudget; ökade öppettider för biblioteket i Löttorp till
16 timmar per vecka.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-06-24 § 63
att äska tilläggsbudget under innevarande budgetår på 21 tkr med beräknad
ändring av öppettider från och med september.
I en motion från Per Lublin (ÖP) föreslås att ”snarast låta utöka bibliotekets
normala öppettider i Löttorp”. Motionen bifölls av kommunfullmäktige 201505-18 § 87.
Av utbildningsnämndens beslut framgår att, i och med att ökade kostnader
för biblioteket är en konsekvens av ett fullmäktigebeslut, förutsätter utbildningsförvaltningen att medel finns tillgängliga på årsbasis för verksamheten
under 2016.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-25 § 137 kommunfullmäktige
att bevilja tilläggsbudget under innevarande budgetår på 21 tkr med beräknad ändring av öppettider från och med september, inom ramen
för resultatet 2015

Yrkanden
Monica Enberg (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstarerar att det endast finns bifallsyrkanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja tilläggsbudget under innevarande budgetår på 21 tkr med beräknad ändring av öppettider från och med september, inom ramen
för resultatet 2015.

_____________________________
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Dnr 2015/193-104 KS

Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun.
Nya regler för kommunalt partistöd i Kommunallagen har trätt i kraft 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr o m mandatperioden 2014:1018 och innebär
enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:12 följande:
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser
i fullmäktige fr o m 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och
vara inlämnad tillkommunen senast per 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av
hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Fullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.
Ekonomiavdelningen har utifrån de nya bestämmelserna i Kommunallagen
tagit fram riktlinjer och en modell för partistöd med stöd av en undersökning
hur andra kommuner hanterar utbetalning av partistödet.
Enligt undersökningen har de flesta kommuner delat upp partistödet i två delar, ett grundstöd och ett mandatstöd. Utbetalningsbeloppen och beräkningen
av partistödet skiljer sig åt mellan kommunerna. Det nya förslaget utgår ifrån
prisbasbelopp. Ändras prisbasbeloppet, ändras utbetalningsbeloppet. Modellen bygger på att den totala kostnaden för partistöd år 2016 ska vara likvärdigt med partistödet för 2015.
Förslaget är att partistödet uppgår till 17 % av prisbasbeloppet (2015: 44 500
kr) multiplicerat med antal mandat i kommunfullmäktige (35 mandat).
Enligt det nya förslaget blir nuvarande utbildningsstöd och mandatstöd enbart
ett stöd. Partistödet består alltså av ett
- grundstöd, som uppgår till 40 % av det totala partistödet och fördelas
mellan antal representerade partier i kommunfullmäktige.
Justerandes sign
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- mandatstöd, som uppgår till 60 % av det totala partistödet och fördelas
per mandat i kommunfullmäktige.
Utbetalning av partistödet kan ske en eller två gånger per år efter inlämnande
av en skriftlig redovisning som redovisar att partistödet använts för att stärka
partiets ställning.
Konsekvensanalys
För 2015 gällde följande förutsättningar:
Partistöd för 2015 utgår till de i fullmäktige representerade partierna med
12 454 kronor i grundstöd till partiet, 1 432 kronor/mandat i utbildningsstöd
och 2 799 kronor/mandat i mandatstöd. Antal mandat i kommunfullmäktige är
35 stycken och en totalkostnad om 260 171 kr för 2015. (2014, 41 mandat =
285 557 kr).
Enligt det nya förslaget råder följande:
Partistöd 264 775 kronor varav:
Grundstöd 11 768 kronor
Mandatstöd 4 539 kronor
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-11 § 248
att riktlinjerna ska kompletteras med att Partistöd betalas ut i januari och
augusti med 50 % vardera gången efter beslut av kommunfullmäktige.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna framtagna riktlinjer om utbetalning av partistöd i Borgholms
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning 2015-08-25 § 140
att riktlinjerna för partistödet ska utgå från oförändrat partistöd
(anm 285 557kronor).
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-25 § 140 kommunfullmäktige
att godkänna Riktlinjer om utbetalning av partistöd i Borgholms kommun
baserat på oförändrat partistöd (anm 285 557 kronor).
att en översyn av riktlinjerna genomförs under mandatperioden.

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar att partistödet ska vara 264 755 kronor och fördelas
50/50 på grundstöd och mandatstöd.
Lasse Leijon (SD) stöder Lublins yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag och Lublins förslag, vilka ska ställas under proposition.
Justerandes sign
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Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 9)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 3 nej
att

godkänna Riktlinjer om utbetalning av partistöd i Borgholms kommun
baserat på oförändrat partistöd från år 2014.

att

en översyn av riktlinjerna genomförs under mandatperioden.

Reservation mot beslutet
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 10)
_____________________________
§ 133

Dnr 2013/196-003 KS

Antagande av mål för kostverksamheten samt kostpolicy.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-18 § 79
att fastställa de framtagna politiska målen för den offentliga gastronomin i
Borgholms kommun.
att uppdra till berörda förvaltningar att revidera kostpolicyn utifrån de fastställda politiska målen.
Kostchef Åsa Amnér överlämnade 2015-06-23 reviderad upplaga av kostpolicyn för fortsatt politisk behandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-08-11 § 247 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta kostpolicyn, reviderad utifrån 2015-05-18 § 79 fastställda politiska
mål.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-25 § 145 kommunfullmäktige
att anta kostpolicyn, reviderad utifrån 2015-05-18 § 79 fastställda politiska
mål.
Yrkanden
Maria Lindmark (MP) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign
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Per Lublin (nÖP) yrkar att texten under punkten Tillagning av mat ska ändras
till:
- maten ska tillagas från grunden och i största möjliga mån ska råvarorna
vara lokalproducerade.
- som komplement till ovannämnda kan lokalproducerade ingredienser användas där så kan behövas.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag och Lublins förslag, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins ändringsförslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 3 nej-röster, 1 ledamot avstår från
att rösta (BILAGA 11)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 29 ja mot 3 nej och 1 avstår
att

anta kostpolicyn, reviderad utifrån 2015-05-18 § 79 fastställda politiska mål.

Reservation mot beslutet
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 12)
_____________________________

§ 134

Dnr 2015/202-003 KS

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
I tjänsteskrivelse 2015-08-27 och vid dagens sammanträde föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen genom samhällsbyggnadschef Göran Borgö att
kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva
eller ändra detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Det framgår att i Plan- och bygglagens 5 kap 27 § anges att:
”En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra
åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av
stor vikt eller har principiell betydelse.”
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En detaljplan kan handläggas på olika sätt beroende på dess komplexitet. Ett
av syftena med ett enklare förfarande är att förkorta tiden det tar att ta fram
en detaljplan så att planen kan vinna laga kraft snabbare och byggprocessen
förkortas. Om en detaljplan enbart behöver antas av samhällsbyggnadsnämnden blir det en betydligt kortare handläggningstid.
I många av Sveriges kommuner har kommunfullmäktige delegerat till behörig
nämnd att anta, upphäva eller ändra enklare planärenden. Kommunfullmäktiges beslut kan lämpligen utformas som ett tillägg till fullmäktiges beslut om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
De olika sätt som en detaljplan handläggs med benämns som:
● Standardförfarande
● Utökat förfarande
Ett standardförfarande kan betyda att området är av begränsad storlek. Oftast behövs ingen eller enbart någon enstaka utredning till bakgrundsmaterialet. Syftet med detaljplanen ska vara förenlig med översiktsplanen och
ärendet får inte vara av stor vikt för allmänheten. Planen får heller inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Ett exempel på en detaljplan som har
handlagts med ett standardförfarande är detaljplanen för Böda skola.
Ett utökat förfarande krävs när detaljplanen ej uppfyller något av följande
krav:
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,
eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplaner som handläggs med ett utökat förfarande är ofta större planområden som kräver ett antal utredningar för att få fram ett grundligt bakgrundsmaterial. Frågorna kring detaljplanen kan vara komplexa och ibland
även kontroversiella. Ett exempel på en detaljplan som handläggs med ett
utökat förfarande är detaljplanen för Solbergamarken.
Sammanfattningsvis så handlar ett standardförfarande om hur och på vilket
sätt ett område skall utvecklas. Vid ett utökat förfarande är frågan mer inriktad på om området bör exploateras eller inte efter att alla utredningar tagits
fram.
Motivering
Oavsett förfarande tas samtliga detaljplaner upp i samhällsbyggnadsnämnden flera gånger vilket innebär politisk förankring flera gånger under processens gång.
För enklare planärenden som är mer detaljstyrda, anses det tillräckligt om de
antas, ändras eller upphävs av samhällsbyggnadsnämnden. Om en detaljplan genomförs med ett standardförfarande innebär det dock inte per autoJusterandes sign
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matik att den alltid antas av samhällsbyggnadsnämnden. Om en sådan plan
är av stor vikt eller har principiell betydelse för kommunen måste den antas
av kommunfullmäktige.
Stora och komplexa planärenden behöver alltid förankras i kommunen och
därmed antas av kommunfullmäktige. Planer som genomförs genom ett utökat förfarande kan inte antas i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-08-25 § 141 kommunfullmäktige
att delegera till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget.
Marcel van Luijn (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar
ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 13)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 3 nej
att

delegera till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Beslutad delegation skrivs in i antaget reglemente.
Reservation mot beslutet
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 14)
_____________________________
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Dnr 2014/203-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – avskaffa de delade turerna bland anställda
inom vård och omsorg.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-09-04
att det nyvalda kommunfullmäktige beslutar att de delade turerna hos
kommunens anställda snarast möjligt och absolut senast till årsskiftet
2015-2016 ska vara avskaffade.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-09-29 § 197 motionen till socialnämnden för beredning.
Motionen behandlades på socialnämndens möte 2014-11-26, § 120:
”Efter diskussion i ärendet blev förslag till beslut att socialnämnden ställer sig
positiv till motionens andemening men med anledning av socialnämndens
ekonomiska förutsättningar och ovan nämnda information bör nämnden ej vidare bereda motionen utan återlämna den till kommunfullmäktige.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt
att ej bereda motionen
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.”
Till socialnämndens sammanträde 2015-03-26 var motionen åter aktuell
med ett nytt förslag till svar på motionen:
”Svar på motion från Per Lublin om avskaffande av delade turer inom vård
och omsorg, dnr 2014/203-109 KS
Ur ett strikt verksamhetsperspektiv är äldreomsorgen i behov av många
medarbetare som har en lägre tjänstgöringsgrad. Det behövs ”många huvuden” för att täcka bemanningsbehov dygnet runt alla dagar i veckan.
Ur ett arbetsgivar- och arbetsmiljöperspektiv är detta inte särskilt bra. Ambitionen är att höja tjänstgöringsgrader, vilket också har skett, men antalet delade turer har då ökat.
De ekonomiska förutsättningarna ger inte utrymme för att bemanna efter
verksamhetens behov utan delade turer. Att ta bort delade turer innebär att
fler personer måste rekryteras.
Motionen besvaras med att nuvarande socialnämnd har gett socialchef Ewa
Ekman i uppdrag att genomföra en medarbetarenkät om önskad tjänstgöringsgrad och delade turer. Enkätresultatet ska utgöra diskussionsunderlag
för politiska beslut när det gäller tjänstgöringsgrader och antal delade turer
som är acceptabla i verksamheten.
Socialnämnden beslutade 2015-03-26 § 44
att med detta tillägg ersätta tidigare beslut samt
att anse motionen besvarad.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 124 kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Jan-Olof Forslund (S) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag och Lublins förslag, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad.

Reservation mot beslutet
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 15)
_____________________________

§ 136

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag; ny ledamot i socialnämnden.
Birgitta Krus (V) avsäger sig i skrivelse 2015-08-25 uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Vänsterpartiet föreslår Abdulla Zueiter till ny ledamot.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Abdulla Zueiter, Slottsgatan 9 R, 37 31 Borgholm, till ny ledamot
i socialnämnden.

_____________________________
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§ 137
Information.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om
- att det är stort behov av gode män till ensamkommande flyktingbarn.
Intresserade kan anmäla sig till överförmyndarna.
- kommande nämndemannaval.
- att revisorerna kommer ha en stående punkt på dagordningen från och
med nästa sammanträde.
- kommande utbildning 18 november för kommunfullmäktige.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2015-09-14
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 18:09:41.
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
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(SD)
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)
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Kennert Georgsson
Bengt Jonsson
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BILAGA 2 KF 2015-09-14 § 129
Voteringslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 20:26:11.

9. Eventuellt förvärv av fastigheten Borgholm Höken 2.Ja = avsluta ärendetNej = återremiss
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
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(M)
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)
(S)
(C)
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Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
Pelle Nyborg
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X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson
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Bengt Jonsson
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BILAGA 3 KF 2015-09-14 § 129
Voteringslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 20:31:32.

9. Eventuellt förvärv av fastigheten Borgholm Höken 2.Ja = avslå att-satsenNej = bifall
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)
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s-

Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
Iren Persson

X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

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

Kennert Georgsson

X
X

Bengt Jonsson

X
X
X
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BILAGA 4 KF 2015-09-14 § 129
Voteringslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 20:34:19.

9. Eventuellt förvärv av fastigheten Borgholm Höken 2.Ja = bifall till förvärvetNej = avslag av förvärvat
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)
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Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Iren Persson

X
X
X
X
X
X
Pelle Nyborg

X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X

Kennert Georgsson

X
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X
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Bengt Jonsson

X
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BILAGA 5 KF 2015-09-14 § 129

BILAGA 6 KF 2015-09-14 § 129

BILAGA 7 KF 2015-09-14 § 130
Voteringslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 20:46:54.

10. Äskande om tilläggsbudet; framtida turistorganisationen.Ja = bifall KSNej = avslag
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
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)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
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)
(S)
(C)
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Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Iren Persson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

X
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X
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X
X

Kennert Georgsson
Bengt Jonsson
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BILAGA 8 KF 2015-09-14 § 130

BILAGA 9 KF 2015-09-14 § 132
Voteringslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 21:07:18.

12. Antagande av Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun.Ja = ks förslagNej = Per
Lublins
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
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(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson
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BILAGA 11 KF 2015-09-14 § 133
Voteringslista nr. 6
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 21:19:17.

13. Revidering av Kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.Ja = KS förslagNej = Per
Lublins
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Iren Persson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

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

Kennert Georgsson
Bengt Jonsson

SUMMA:

29

3

1

2

BILAGA 12 KF 2015-09-14 § 133

BILAGA 13 KF 2015-09-14 § 134
Voteringslista nr. 7
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 2015 klockan 21:25:33.

14. Delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva eller ändra detaljplaner som inte är av
stor vikt eller har principiell betydelse.Ja = KS förslagNej = avslag
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Sofie Gustafsson Fohlin
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Monica Enberg
Peder Svensson
Joel Schäfer
Eddie Forsman
Eva-Lena Israelsson Ordf
Maria Lindmark
Annette Hemlin
Eva Wahlgren
Per Lublin
Björn Andreen
Jan Olof Forslund
Lasse Leijon
Linda Bjelkendal
Emma Jensen
Jasmine Petersson
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Jonny Erlandsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson

Parti
(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(FÖL
)
(S)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(FÖL
)
(C)
(nÖ
P)
(M)
(S)
(SD)
(S)
(C)
(M)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Iren Persson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

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

Kennert Georgsson
Bengt Jonsson

SUMMA:

30

3

0

2

BILAGA 14 KF 2015-09-14 § 134

BILAGA 15 KF 2015-09-14 § 135

BILAGA 15 KF 2015-09-14 § 135

