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Sammanträdet börjar med att ordföranden tackar avgående överförmyndarna
Christer Johnsson och Ann-Kristin Forsman med varsin julblomma som tack
för deras arbete under åren. Den administrativa delen av överförmyndarverksamheten övergår från 2016-01-01 till Kalmar kommun.
Innehållsförteckning
§ 190 Godkännande av kungörelsen.
§ 191 Godkännande av dagordning.
§ 192 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Maria Franck) – korttidsboende i gamla
vårdcentralen.
§ 193 ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
§ 194 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
med anledning av väntsalens öppethållande på Borgholms Resecenter.
§ 195 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från socialnämndens ordförande
med anledning av uppgifter om allvarliga missförhållanden i avseende på
socialförvaltningens ledning.
§ 196 Information – Borgholm Energi AB.
§ 197 Antagande av reviderad policy; Arbetsmiljö för Borgholms kommun och dess
bolag.
§ 198 Antagande av Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun
och dess bolag.
§ 199 Antagande av reviderad Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag.
§ 200 Motion (Per Lublin nÖP) – att Borgholms kommun åter kallar sig stad.
§ 201 Allmänpolitisk debatt.
§ 202 Ändring av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län.
§ 203 Äskande om tilläggsbudget för städning av offentliga toaletter m m.
§ 204 Antagande av Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser.
§ 205 Antagande av reviderat Reglemente för krisledningsnämnden.
§ 206 Antagande av Reglemente för överförmyndaren.
§ 207 Återrapportering av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik.
§ 208 Delårsrapport 2015-01-01--06-30, Ölands Kommunalförbund.
§ 209 Avsägelse politiskt uppdrag; Håkan Olofsson (C) ersättare kommunfullmäktige.
§ 210 Eventuellt val av representant, Stiftelsen Victor E Jeanssons fond.
§ 211 Årshjul, Allmänpolitisk debatt.
_____________________________
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§ 190
Godkännande av kungörelsen.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse
_____________________________

§ 191
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) meddelar följande förändringar av dagordningen:
Ärende 3 Anmälan ny-ersättare – utgår då ärendet behandlades 2015-12-10.
Ärende 15 ändras rubriken till Ändring av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län.
Tillkommande ärende:
Information BEAB – behandlas före Allmänhetens frågestund.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar
och tillkommande ärende.
_____________________________

§ 192

Dnr 2015/274-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Maria Franck) – korttidsboende i gamla
vårdcentralen.
Maria Franck, Ramsättravägen 112 B, 387 90 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2015-11-03
- att göra om gamla vårdcentralen till korttidsboende för äldre som inte klarar
av att bo hemma.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
_____________________________
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Dnr 2015/288-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion inkommen 2015-11-25
- att Borgholms kommun kompletterar sina reningsverk med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort.
Ordföranden meddelar att presidiets förslag är att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Yrkanden
Eva Wahlgren (C) yrkar att motionen lämnas till Borgholm Energi AB för beredning.
Kommunsekreteraren meddelar att en motion inte kan lämnas till en annan
myndighet för beredning utan synpunkter från Borgholm Energi AB inhämtas
av kommunstyrelsen i samband med beredningen.
Ordföranden konstaterar därmed att presidiets förslag kvarstår.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________

§ 194

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande med anledning av väntsalens öppethållande på Borgholms Resecenter.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Hade ett ärende in till Kalmar igår morse och det blev att vänta lite på bussen som skulle gå från Borgholms så kallade "resecentrum" kl. 7.00. Eftersom det var kyligt och ruggigt ute, så kunde det ju vara gött att gå in i den
nyåteröppnade - långt ord - vänthallen som det har talats så mycket om på
sistone.
Men si detta var lättare sagt än gjort. Dörren var väldigt låst och det såg
ruskigt mörkt ut innanför fönsterglaset. Ändå var det en nyuppsatt skylt bredvid dörren där det mycket tydligt stod och med KLT:s logga överst stod att
väntsalens öppettider var:
Måndag-fredag
06.00 - 20.00
Lördag
08.00 - 20.00
Sön- och helgdag
08.00 - 20.00
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Och nu var det onsdag morgon klockan sju, nog så kallt och många som stod
ute och huttrade.
När bussen så småningom behagade dyka upp, så passade jag på att
nämna för föraren om den stängda väntsalen och fick då till svar att KLT
hade inget att göra med väntsalen utan det var kommunens ansvar.
Så mot denna något anmärkningsvärda bakgrund undrar jag:
Vem betalar vad för vad?
Och vem har ansvar för hur det fungerar - eller inte fungerar?
Hur kan man vänta att det ska fungera i fortsättningen?”
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar interpellationen enligt följande:
”KLT stängde vänthallen på Borgholms Resecenter under hösten 2014 efter
att det hade blivit för stora problem med skadegörelse och nedsmutsning.
Sommaren 2015 har kommunledningen tillsammans med KLT kommit fram
till en lösning för att hålla vänthallen öppen igen där KLT skulle bekosta hyran och kommunen ta över städningen och uppsikten av vänthallen. Vad jag
kan förstå så har vänthallen fungerat skapligt bra hittills. Min uppfattning är
att vi har ett gemensamt ansvar med KLT för att det ska fungera framöver
med tanke på den lösning som vi kommit fram till.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 195

Dnr 2015/79-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från socialnämndens ordförande med anledning av uppgifter om allvarliga missförhållanden i avseende på socialförvaltningens ledning.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S):
”I Ölandsbladet lördagen den 28 november förekommer uppgifter om en
”chefstrio” inom socialförvaltningen, som det riktas allvarliga anklagelser
emot. Det talas om en ”kultur” inom förvaltningen ”baserad på rädsla”, där kritiker hotas, bestraffas och kan bli utsatta för kränkande behandling samt att
många inte vågar säga vad dom tycker.
Så jag frågar dig som ytterst politiskt ansvarig:
1. Vad har du under den gångna veckan gjort med anledning av detta?
2. Vad ämnar du framöver göra med anledning av detta?
3. Har du missat allt detta som en aspekt för att förklara den höga sjukfrånvaron?
4. Vad tror du att det hittills framkomna om arbetssituationen inom ditt ansvarsområde kan ge för signaler om Borgholms kommun som arbetsgiJusterandes sign
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vare och hur kan detta påverka nuvarande och framtida rekryteringsmöjligheter?
5. Har du fortsatt förtroende för socialchefen?”
Vid fråga godkänner kommunfullmäktige att socialnämndens ordförande
Gunilla Johansson (S) får delta vid dagens sammanträde.
Socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) besvarar interpellationen
enligt följande:
”Tack för interpellationen.
Viktigt att detta lyfts även här på Kommunfullmäktige.
Jag tar detta på största allvar.
Jag har under mitt första år som ordförande i socialnämnden verkligen försökt vara lyhörd, lyssna och höra efter hur det fungerar i verksamheterna.
Naturligtvis hör man både ris och ros. Det som framförts är ofta konstruktiva
synpunkter som jag tagit med mig, frågat och ifrågasatt.
Jag möter också stolta medarbetare som gör ett fantastiskt arbete och när
jag reflekterar på mitt första år har de flesta samtal varit positiva.
Alla ska behandlas med respekt brukare, medarbetare och chefer. Att våra
arbetsplatser och våra medarbetare har en öppen kultur där man vågar säga
vad man tycker är oerhört viktigt, att ha arbetsplatser där man kan diskutera
och ta tag i de problem som finns eller kommer upp måste komma fram för
att säkra trygghet och kvalitet för medarbetare och våra medborgare/brukare.
1. Den gångna veckan har jag träffat Kommunal, socialchef, t f personalchef
m fl och diskuterat denna uppkomna situation och vad det står för och hur
vi hittar lösningar. Det är ett arbete som är viktigt att ha med alla parter i.
Socialchefen kommer att på tisdag tillsammans med tf personalchef och
Kommunal träffa alla medarbetare inom Omsorgen för Funktionsnedsatta.
2. Samarbetet med Kommunal kommer att intensifieras. Fortsätta arbetet
med
- Värdegrunden Trygghet, meningsfullhet och respekt
- Ledarskapsutbildningar
- Bemötandeombud
- Avvikelsesystem
En medarbetarenkät är planerad att genomföras i januari 2016 som lämnas anonymt.
3. I mars månad tog socialnämnden beslut om en Strategi för friskare medarbetare då sjuktalen länge legat högt och åtgärder man gjort inte haft resultat. I strategin är det focus på aktiviteter för trivsel och ökad närvaro.
En utvärdering efter sex månader är nu gjord där vi ser att korttidsfrånvaron minskat något och samtalen har motiverat en del personal att samtala
med hälsocoach som i sin tur motiverats till förändrade kost och motionsvanor. Vi ser att sjukfrånvaron totalt inom socialförvaltningen minskat lite
och det är positivt.
Arbetet med att få friskare medarbetare fortsätter och där också i samarbete med Kommunal och personalavdelningen.
4. Det är naturligtvis inte bra när det finns arbetsplatser och medarbetare
som signalerar att det inte fungerar. Närvarande chefer och delaktighet är
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två viktiga nycklar. Vi jobbar med att förbättra dialog och samverkan. Vi
arbetar med strategin för friskare medarbetare.
En viktig satsning är arbetskläder inom omsorgen och Nya Tider där det är
focus på delaktighet, önskad tjänstgöringsgrad och delade turer.
I en redan ansträngd situation inom socialförvaltningen där när det gäller
antalet ensamkommande barn som ökat till ett oförutsägbart antal där det
krävs resurser från alla håll. Där konkurrerar vi med hela Sverige om de
kompetenser som behövs inte bara till ensamkommande utan också i vår
ordinarie verksamhet. Vi ser personal som valt att sluta men också
komma tillbaka och vi har ändå lyckats rekrytera så vi nu kan öppna upp
nya boenden.
Borgholms kommun har en längre tid varit utan viktiga personalfunktioner
som personalchef där stödet till förvaltningarna inte räckt till, där är nu arbetet på gång och det ser jag positivt på.
5. Ja jag har förtroende för socialchefen och tillsammans ska vi hitta lösningar för framtiden.
I övrigt så har socialförvaltningen sedan augusti månad haft ett ytterst ansträngt läge med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningen
har gått på högvarv och alla har varit flexibla för att hitta lösningar. Bara att
från vecka 43 gå från 69 ensamkommande till vecka 50 där vi har 114 säger
mycket om förvaltningens läge.
En annan sak som glöms bort i diskussionen är våra medborgare som är
brukare. I Borgholm ska vi ha ett bra arbetsklimat med rätt bemötande där
man ser om saker inte fungerar och använda sig av avvikelsesystemet som
ett sätt att alltid förbättra och skapa trygghet och kvalitet. Vi får aldrig glömma
varför vi är där.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 196
Information – Borgholm Energi AB.
Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M) och vd Anders
Lindholm redogör dels, i enlighet med Kommunallagen 3 kap 15 §, för bolagets verksamhet dels utifrån de övergripande verksamhetsmål som kommunfullmäktige antog 2012-12-17 och dels för planerade arbeten och projekt.
_____________________________
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Dnr 2015/54-020 KS

Antagande av reviderat policydokument; Arbetsmiljö för Borgholms
kommun och dess bolag.
Personalavdelningen har reviderat tidigare antagen policy för att tydliggöra
dokumentet.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-27 § 190 kommunfullmäktige
att anta reviderad policy Arbetsmiljö för Borgholms kommun och dess bolag.

Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar följande tillägg under rubriken En bra arbetsmiljö:
”Medarbetare i arbetsledande ställning som utsätter underlydande för mobbning, trakasserier och/eller kränkande särbehandling ska omplaceras eller
avskedas.”
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och ett tilläggsyrkande
som ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reviderad policy Arbetsmiljö för Borgholms kommun och dess
bolag.

Ersätter policy antagen § 39/07.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
_____________________________

§ 198

Dnr 2015/54-020 KS

Antagande av Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms
kommun och dess bolag.
Personalavdelningen har tagit fram policydokumentet utifrån att Diskrimineringslagen 2009 ersatte Jämställdhetslagen och även omfattar mångfaldsbeJusterandes sign
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greppet. Även Lagen om förbud mot diskriminering av visstid- och deltidsanställda samt skydd mot diskriminering av föräldralediga i Föräldraledighetslaget, påverkar arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-27 § 191 kommunfullmäktige
att anta upprättad Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun och dess bolag.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar följande tillägg till stycket under Syfte ska lyda: ”Att
motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politisk tillhörighet
eller uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck”
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande och ett tilläggsyrkande som ska ställas under proposition.
Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår tilläggsyrkandet
röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 6 nej-röster. (BILAGA 3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja mot 6 nej
att

anta upprättad Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms
kommun och dess bolag.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
_____________________________
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Dnr 2015/54-020 KS

Antagande av reviderad Lönepolicy för Borgholms kommun och dess
bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-02-17 § 2 till personalavdelningen att revidera lönepolicy och lönekriterier.
Till dagens sammanträde finns reviderat policydokument som tydliggör både
lönepolicy och lönekriterier.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-27 § 192 kommunfullmäktige
att anta reviderad Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag

Yrkanden
llko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reviderad Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag.

Ersätter tidigare antagen policy § 122/03.
_____________________________
§ 200

Dnr 2015/145-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – att Borgholms kommun åter kallar sig stad.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-05-25 att kommunfullmäktige beslutar
att Borgholms kommun återgår till att kalla sig stad.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-06-15 § 109 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-09-08 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att Per Lublin föreslår att kommunen byter namn till
Borgholms stad för att fira staden Borgholms tillkomst för 200 år sedan.
200-års jubileet är ett firande av Borgholms stads tillkomst, inte av Borgholms
kommun. Borgholms stad var fram till kommunreformen 1969/1971 ett geografiskt område begränsat till 2 km2 runt tätorten Borgholm. Oavsett namn på
kommunen, t e x skulle kommunen kunna haft namnet Norra Öland, ska firandet av Borgholms stads tillkomst inte behöva påverka kommunens namn
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-09-15 § 321 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt
med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande till vad
kommunen står för idag.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-27 § 197 kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt
med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande till vad
kommunen står för idag.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Jan-Olof Forslund (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på motionen och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 3 nej
att

avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande
till vad kommunen står för idag.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 6)
_____________________________

§ 201
Allmänpolitisk debatt.
Under den allmänpolitiska debatten framför respektive partis företrädare partiets åsikter och synpunkter i ett flertal ärende bland andra: företagsklimat,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

12 (19)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-14

190-211

befolkningsutveckling, budgetprocess, partipolitik, lärarlöner, ekonomiansvar, fastighetsunderhåll, öppenhet, politisk delaktighet, bostäder, politiska
klimatet, Runstens skola, turistfrågor, önskade satsningar.
_____________________________

§ 202

Dnr 2015/228-106 KS

Ändring av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län.
Regionförbundet föreslog vid styrelsesammanträde 2015-09-17 § 105
medlemmarna besluta att regionförbundets förbundsordning ändras på det
sätt att texten ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår från och med 2016-01-01.
Ändringen är föranledd av att ansvaret för den regionala kulturverksamheten
övertas av landstinget från årsskiftet.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-27 § 194 kommunfullmäktige
att godkänna ändring av förbundsordningen enligt förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ändring av förbundsordning enligt förslag.

_____________________________

§ 203

Dnr 2015/192-043 KS

Äskande om tilläggsbudget för städning av offentliga toaletter m m.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts avstämningsmöte med Borgholm
Energi 2015-08-15 lyftes ärendet för diskussion.
Borgholm Energi AB:s styrelse föreslog 2015-06-24 § 242 kommunfullmäktige besluta
att tilläggsbudgetering på 340 000 kronor för att finansiera städningen av de
offentliga toaletterna beviljas.
att tilläggsbudgetering på 140 000 kronor för städning och bevakningstjänst
på KLT:s vänthall i Borgholm beviljas.
Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för att kommunen hittat annan lösning
vad gäller städning och bevakningstjänst på KLT:s vänthall.
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Parterna kommer överens om att ekonomiavdelningen tillsammans med
städledaren bör titta på ärendet innan vidare politisk behandling.
I tjänsteskrivelse 2015-10-15 föreslår ekonomiavdelningen att äskandet avslås.
Av skrivelsen framgår att städning av de offentliga toaletterna inte är något
nytt åtagande. Tidigare har det legat under gata/park men har inför 2015
övertagits av lokalvården. Enligt Borgholm Energi AB har de aldrig fått budget för städning av offentliga toaletter.
Inför år 2016 föreslås en budgetutökning för städning av de offentliga toaletterna.
Efter överenskommelse med städledaren föreslås att städningen av de offentliga toaletterna avseende 2015 ska belasta resultatet. En eventuell utökning av ram skulle ha presenterats inför budget 2015 och inte under innevarande år.
Det noterades att städning och bevakning av KLT:s vänthall har lösts genom
kommunens försorg, varför tilläggsbudget för detta inte är aktuellt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-10-20 § 371 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå äskandet om tilläggsbudget
Kommunstyrelsen föreslog 2015-10-27 § 198 kommunfullmäktige
att avslå äskandet om tilläggsbudget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå Borgholm Energi AB:s äskande om tilläggsbudget.

_____________________________

§ 204

Dnr 2015/279-189 KS

Antagande av Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser.
I tjänsteskrivelse 2015-11-12 föreslår säkerhets- och utvecklingsstrateg Andes Sporrong att Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser antas.
Kommunens ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i Lag
(2006:544) om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap hos
kommuner och landsting.
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I 2 kap 1§ sägs:
”1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall
hantera extraordinära händelser.”
Fastställandet av plan/riktlinjer ska ske under mandatperiodens första år.
Föreslagna riktlinjer är tänkta att ersätta plan från 2011. Riktlinjerna beskriver
hur kommunen ska arbeta och utgör direktiv till nämnderna och Borgholm
Energi AB. Förvaltningarna och Borgholms Energi har haft möjlighet att
lämna synpunkter på riktlinjerna. Ingen av dessa har uttryckt någon form av
invändningar.
Till riktlinjerna finns bilagor som bland annat beskriver prioriteringar under
mandatperioden. Dess prioriteringar gäller under förutsättning att nämnderna
och Borgholm Energi AB deltar i arbetet och att kommunen fortsatt avsätter
resurs som minst halvtid arbetar med de samordningsuppdrag som lagstiftningen anger.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-24 § 217 kommunfullmäktige
att anta Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser.

Ersätter plan antagen 2011-12-19.
_____________________________

§ 205

Dnr 2015/53-003 KS

Antagande av reviderat Reglemente för krisledningsnämnden.
I tjänsteskrivelse 2015-11-12 presenterar kommunledningskontoret ett reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Justerandes sign
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-17 redogjorde säkerhets- och
utvecklingsstrateg att revideringen har gjorts med anledning av framtaget förslag till nya Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser. Förslaget är
anpassat till riktlinjernas föreslagna arbetssätt och nomenklatur.
I reglementet föreslås bland annat att styrelseordföranden i Borgholm Energi
AB ska kunna adjungeras att ingå i krisledningsnämnden. Anledningen till
detta är att bolaget formellt inte kan underställas krisledningsnämndens beslutsmandat. Kommunen kan med denna lösning möjliggöra en praktisk lösning på styrning av Borgholms Energis samhällsviktiga verksamheter i samband med en så kallad ”extraordinär händelse”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-11-17 § 397 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-24 § 218 kommunfullmäktige
att anta reviderat Reglemente för krisledningsnämnden

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Kennert Georgsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reviderat Reglemente för krisledningsnämnden.

Ersätter reglemente antaget 2008-09-01.
_____________________________

§ 206

Dnr 2015/53-003 KS

Antagande av Reglemente för överförmyndaren.
I tjänsteskrivelse 2015-11-13 presenterar kommunledningskontoret ett reglemente för överförmyndaren. Reglementet föreslås träda i kraft 1 januari
2016.
En ny organisation för överförmyndaren träder i kraft från och med 1 januari 2016
med en gemensam tjänstemannaorganisation för Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner. Denna förändring återspeglas i förslaget till nytt reglemente.
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Förslaget harmonierar med Mörbylånga kommuns reglemente för överförmyndaren
och är diskuterat med nuvarande överförmyndare i kommunen och de har inga synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-11-24 § 219 kommunfullmäktige
att anta Reglemente för överförmyndaren.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Reglemente för överförmyndaren.

_____________________________

§ 207

Dnr 2015/61-014 KS

Återrapportering av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad
översiktsplan Borgholm-Köpingsvik.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-13 § 61
att i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag inom ramen för
den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik peka ut alternativ för lokalisering av en biogasmack.
att uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram
förslag på lämplig platsmark för biogasmack senast augusti 2015.
att uppdra till kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB att ta fram olika
förslag på affärslösningar gällande biogasmack för återrapportering senast augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-05-19 § 18 till kommunledningskontoret att låta genomföra en utredning vad gäller kommunens och
bolagets fordonspark bland annat vad gäller vilka fordon som kan bytas ut till
fordon med biogasdrift.
Återrapportering utredning av fordonsparkerna
I tjänsteskrivelse 2015-08-20 återrapporterar ekonomiavdelningen uppdraget gällande utredning av fordonsparkerna.
Av skrivelsen framgår att Borgholms kommun kan byta ut cirka 50 fordon till
biogasdrift (årlig körsträcka cirka 100 000 mil). Alla fordon i norra området är
inte med i kalkylen då det är antaget att eventuell biogasmack blir placerad i
Borgholm. Vidare framgår att Borgholm Energi kan byta ut cirka 10 fordon till
biogasdrift (årlig körsträcka cirka 20 000 mil).
Återrapportering lokalisering
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade 2015-08-27 § 168 förvaltningens förslag vad gäller lokalisering till kommunfullmäktige.
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I förvaltningens lokaliseringsutredning tas fyra möjliga placeringar upp: Flygfältet, Rosenfors, Triangeln och Lundegård. Förslaget Lundegård innefattar
även andra områden mellan Köpingsvik och Lundegård.
Av beslutet framgår att förvaltningen föreslår en lokalisering i anslutning till
flygfältet i Borgholm som huvudalternativ för en biogasstation och som lämplig plats för uppställning av bussar.
I tjänsteskrivelse 2015-08-14 föreslår kommunledningskontet genom mex
Anders Heidenfors Enquist tre lämpliga placeringar för tankställe fordonsgas/
biogas:
- Triangelns köpcentrum. Handelstriangeln AB (P-O Persson). Gällande detaljplan tillåter detta och markägaren är positiv.
- Osten 1. Parkeringen inom Värmeverket. Borgholm Energi AB.
- Borgholm 11:1 (kommunal allmän platsmark) vid Tomaten 3 (Bilprovningen).
Återrapportering förslag på affärslösningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarade sig 2015-08-25 § 268 vid möte
med Borgholm Energi nöjda med den utredning som bolaget 2015-03-31 presenterat för kommunstyrelsen och konstaterar att ingen ytterligare utredning
vad gäller affärslösningar ska göras i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2015-09-15 § 317 ärendet
till kommunstyrelsen för ställningstagande om alternativ för lokalisering av en
biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-27 redogjorde samhällsbyggnadschef Göran Borgö och mex Anders Heidenfors Enquist för de föreslagna
områdena.
Vid redogörelsen framgick att samhällsbyggnadsförvaltningens förslag även
har samråtts med Räddningstjänsten och Borgholm Energi.
Under sammanträdet framkom ledamöterna synpunkter på var de anser att
en biogasmack ska anläggas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-27 konstaterade ordföranden
utifrån diskussionen att kommunstyrelsen endast ska återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige. Av återrapporteringen behöver inte någon specifik
plats utpekas utan detta sker i det fall någon entreprenör söker om bygglov
för biogasmack och uppställningsplats för bussar.
Kommunstyrelsen återrapporterar 2015-10-27 § 187 uppdraget med att
fyra lämpliga platser; Flygfältet, Rosenfors, Triangeln och Lundegård. Förslaget Lundegård innefattar även andra områden mellan Köpingsvik och Lundegård, tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, vilka kommunstyrelsen ansluter till.
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Vidare framgår att det inte är kommunen som ska anlägga biogasmack utan
privata marknadsaktörer. De får söka bygglov på den plats de är intresserad
av, ansökan behandlas och bedöms av samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger återrapporteringen till handlingarna.
_____________________________

§ 208

Dnr 2015/280-042 KS

Delårsrapport 2015-01-01--06-30, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnade 2015-09-14 § 59 delårsrapporten
till medlemskommunerna.
Av revisorernas utlåtande framgår att delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagens krav om god redovisningssed. Utifrån förbundets prognos kommer ekonomisk balans för år 2015 att uppnås.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.
_____________________________

§ 209

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Håkan Olofsson (C) ersättare kommunfullmäktige.
Håkan Olofsson (C) avsäger sig i skrivelse 2015-11-17 sitt politiska uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning avseende
C-ersättare i kommunfullmäktige.

_____________________________
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§ 210

Dnr 2015/289-116 KS

Eventuellt val av representant, Stiftelsen Victor E Jeanssons fond.
Svenska Kyrkan Norra Ölands Pastorat anhåller i skrivelse 2015-11-25 att
kommunfullmäktige utser en representant i styrelsen för stiftelsen Victor E
Jeanssons fond alternativt avstår från att utse någon, i det fallet utser länsstyrelsen representant.
Enligt stiftelseförordningen från 7 maj 1934 ska fonden förvaltas av två inom
Räpplinge socken bosatta personer, av vilka kyrkofullmäktige eller därmed
jämförligt organ utser en samt kommunfullmäktige ska utse en.
Kyrkorådets avsikt är att ansöka om premutation av stiftelsens ändamål så
att de får en mer aktuell skrivning utan att de strider mot donatorns vilja. Ansökan måste göras av behörig styrelse, där av anhållan hos kommunfullmäktige om val av representant.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar att presidiets förslag är att
avstå från att utse någon ledamot, vilket kommunfullmäktige ställer sig
bakom.
Beslut
Kommunfullmäktige meddelar att kommunen inte har för avsikt att utse någon ledamot i Stiftelsen Victor E Jaenssons fond.
_____________________________
§ 211
Årshjul, Allmänpolitisk debatt.
Vid sammanträdet informerar ordförande Eva-Lena Israelsson (S) om presidiets förslag att förlägga Allmänpolitiska debatt till fullmäktiges sammanträde
i februari och september. Ledamöterna diskuterar för- och nackdelar och
presidiet ber att få återkomma med nytt förslag.
_____________________________

Ordföranden och övriga presidiet tillönskar alla närvarande
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
Ålderspresident Sune Axelsson (S) framför ledamöternas hälsning till
ordförande och tjänstemän med en tillönskan om
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
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11. Antagande av Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Ja = kommunstyrelsen förslag Nej = Per Lublins förslag
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13. Motion (Per Lublin nÖP) - att Borgholms kommun åter kallar sig stad
Ja = avslå motionen Nej = bifalla motionen
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