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Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§1

Godkännande av kungörelse.

§2

Godkännande av dagordning.

§3

Politiskt uppdrag 2015-2018; ny C-ersättare, kommunfullmäktige.

§4

Allmänhetens frågestund.

§5

Information om Borgholm Energi AB:s beslut om rättelse vad gäller
ackumulerade vinster inom VA-kollektivet och renhållningskolletkivet,
särredovisning.

§6

Godkännande av förvärv av mark genom fastighetsreglering, del av Köpinge
Kalleguta 2:7, Borgholm Energi AB.

§7

Begäran om tilläggsbudget, infrastruktur 2016, samförläggning vägbelysning.

§8

Godkännande av Vision för Borgholms kommun.

§9

Antagande av Biblioteksplan för Borgholms kommun.

§ 10 Avsägelse politiska uppdrag; Jasmine Pettersson (M).
§ 11 Avsägelse politiskt uppdrag; Leif Gerhardsson (S), ersättare i
kommunfullmäktige.
_____________________________
§1
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________

§2
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) meddelar följande ändring av dagordningen:
Ärende 11: Politiska uppdrag 2014-2015, Ny C-ersättare Sibylla Axelsson
behandlas direkt efter § 2.
Tillkommande ärende:
Avsägelse politiskt uppdrag – Leif Gerhardsson, behandlas som sista punkt.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.
_____________________________
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Dnr 2014/220-116 KS

Politiskt uppdrag 2015-2018; ny C-ersättare, kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände 2015-12-14 § 209 avsägelse från Håkan
Olofsson (C).
Länsstyrelsen i Kalmar meddelar i beslut 2016-01-04 att Sibylla Axelsson är
ny C-ersättare för tiden 2016-01-04--2018-10-14.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
_____________________________

§4
Allmänhetens frågestund.
Bertil Westlund lyfter Landstingets beslut att subventionera Migrationsverket i
samband med köp av månadskort för nyanlända och föreslår Ilko Corkovic
att se till att pensionärerna i Borgholms kommun får åka billigare.
Ilko Corkovic (S) svarar med att det en uppgörelse mellan Migrationsverket
och Landstinget där kommunen inte har någon påverkan. Vad gäller frågan
om billigare resor för kommunens pensionärer kan denna lyftas för att se vad
kommunen kan göra.
_____________________________

§5

Dnr 2015/307-040 KS

Information om Borgholm Energi AB:s beslut om rättelse vad gäller
ackumulerade vinster inom VA-kollektivet och renhållningskollektivet,
särredovisning.
Borgholms Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M) informerar om styrelsens beslut att rättelse av ackumulerade vinster ska genomföras och redovisningen av anslutningsavgifterna harmoniseras. Revisorerna har informerats om förfarandet och KPMG har anlitats för att se över de juridiska
aspekterna.
När rättelsen är genomförd kommer ackumulerade vinster från 2003 fram till
idag på 38 mkr i VA och 11 mkr i Renhållning att ändras till en förlust för VA
på 10 mkr och ett nollresultat för Renhållning då detta överskott avsätts till
fond för deponiteckning i enlighet med beslut i BEAB 2015-12-16, § 343.
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Taxorna påverkas inte av denna åtgärd. Soliditeten i bolaget skulle minska
från 14 % till 6 %.
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för informationen.
_____________________________
§6

Dnr 2015/295-423 KS

Godkännande av förvärv av mark genom fastighetsreglering, del av
Köpinge Kalleguta 2:7, Borgholm Energi AB.
Borgholm Energi AB:s styrelse föreslog 2015-11-19 § 325 kommunfullmäktige godkänna att Borgholm Energi AB förvärvar 2 ha mark för 300 tkr
tillhörande Köpinge-Kalleguta 2:7 för överföring genom fastighetsreglering till
Köping 1:86, under förutsättning att förhandsbesked för att lagra massorna
ges av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bolagets sammanfattning av ärendet
Arbetet med sluttäckningen av de två deponierna i Borgholms kommun,
Kalleguta och Rullbackarna, ska påbörjas inom en nära framtid. Till själva
sluttäckningsfasen kommer stora mängder av olika material att krävas, något
som beräknas medföra stora kostnader. Om material från bolagets verksamheter kan samlas ihop och användas, kan detta göra att kostnaderna hålls
nere. Material uppstår löpande inom framförallt VA- och Gata/parkverksamheterna, exempelvis vid muddring av hamnar och utbyggnad av VA-nätet.
För framförallt Gata/park är det angeläget att hitta en yta att lägga massorna
på.
För att kunna ta tillvara dessa material behövs en yta för förvaring och hantering tills de kan användas för själva sluttäckningen. Kalleguta återvinningscentral är en passande plats då den är i direkt anslutning till en av deponierna. Dock finns det idag inte en tillräckligt stor ledig yta för att kunna rymma
de tänkta massorna.
Markägarna till en åker som ligger i anslutning till Kalleguta återvinningscentral har ställt sig positiva till att Borgholm Energi köper åkern. Ett sådant köp
skulle lösa bristen på yta för förvaring av massor. Arrendatorn som nämns i
underlaget har givit sitt godkännande till att avsluta arrendet tidigare än planerat.
Ett önskemål från markägarna är att de ska få besked om försäljningen blir
av eller inte innan 13 januari 2016, då de måste skriva ett nytt avtal med en
arrendator om försäljningen inte genomförs.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-15 § 233 kommunfullmäktige
att godkänna att Borgholm Energi AB förvärvar 2 ha mark för 300 tkr tillhörande Köpinge-Kalleguta 2:7 för överföring genom fastighetsreglering till
Köping 1:86, under förutsättning att förhandsbesked för att lagra massorna ges av samhällsbyggnadsförvaltningen
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Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att Borgholm Energi AB förvärvar 2 ha mark för 300 tkr tillhörande Köpinge-Kalleguta 2:7 för överföring genom fastighetsreglering till Köping 1:86.

_____________________________
§7

Dnr 2015/297-043 KS

Begäran om tilläggsbudget, Infrastruktur 2016 samförläggning vägbelysning.
Med anledning av E-on aviserade samförläggningsprojekt för vägbelysning,
enligt KSAU § 480/15 och KS § 228/15, bör projekt infrastruktur i investeringsbudget 2016 höjas med 1 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-12-01 § 418 kommunstyrelsen
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 1 mkr till investeringsprojekt infrastruktur i 2016 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15 § 230
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 1 mkr till investeringsprojekt infrastruktur i 2016 års investeringsbudget.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till tilläggsbudget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja tilläggsbudget med 1 mkr till investeringsprojekt infrastruktur i
2016 års investeringsbudget för finansiering av aviserade samförläggningsprojekt för vägbelysning.

_____________________________
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Dnr 2015/138-012 KS

Godkännande av Vision för Borgholms kommun.
Till dagens sammanträde finns upprättat dokument vad gäller Vision för
Borgholms kommun tillsammans med Kärnvärden (för internt bruk) och Strategiska mål för fem olika perspektiv: Medborgarperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Företagarperspektiv, Medarbetarperspektiv samt Miljö- och kulturperspektiv
Dokumentet är framtaget av en partiöverskridande grupp bestående av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare tillsammans med politiska partiernas
gruppledare.
Vid kommunstyrelsens möte 2015-12-15 diskuterades och genomfördes viss
omarbetning av Medarbetarperspektiv samt Miljö- och kulturperspektiv
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-15 § 234 kommunfullmäktige
att godkänna framtagen Vision för Borgholms kommun.

Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Vision för Borgholms kommun, kärnvärden
och strategiska mål:
Vision för Borgholms kommun
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något
som vi är stolta över. Nu och för framtiden.
Kärnvärden (för internt bruk):
Välkomnande
Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är
tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt
sätt. Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit
sedda och respekterade.
Utvecklande
Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga
arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och
inom verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av
sig och skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling.
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Tillsammans
Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje
medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av
helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.

Strategiska mål
Kommunfullmäktiges strategiska mål anger färdriktningen för kommunens
samlade verksamhet. Kommunens mål har specificerats i följande fem perspektiv.
Varje nämnd tar utifrån dessa, fram egna mål för de verksamheter kommunen ansvarar för i enlighet med respektive reglemente. Det är viktigt att
nämndernas mål är realistiska att uppnå, att de specificeras och anges med
mått och med vilka mätverktyg de ska följas upp. Mätningarna redovisas kontinuerligt för uppföljning och åtgärder i kommunens styrnings- och ledningsprocesser.
Medborgarperspektiv
Medborgarna utgör tillsammans Borgholms kommun, där alla är viktiga och
ska känna sig välkomna, hörda och trygga. Alla kommunmedlemmar ska erbjudas en kommunal service med god kvalitet. Borgholms kommun ska
skapa så goda förutsättningar som möjligt för att leva, verka och bo i hela
kommunen året runt.
Mål:
• Präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
• Främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
• Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.

Ekonomiskt perspektiv
Borgholms kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk
hushållning definieras av Kommunallagen 8 kap 5 §. Det är viktigt att alla
verksamheter ansvarsfullt ser hur skattekronorna används på ett så kostnadseffektivt sätt som är möjligt.
Mål:
• Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet.
• Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot förväntad nytta. Detta förhållningssätt
möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal service för skattepengarna.
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Företagarperspektiv
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för företagande. Vi ska
vara en framgångsrik och tilltalande kommun med ett föredömligt företagsklimat och med en positiv framtidstro som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen.
Mål:
• Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.
• Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Medarbetarperspektiv
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare
möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Det är viktigt med en
ökad delaktighet och inflytande för att öka trivsel och frisknärvaron. Nöjda,
friska medarbetare skapar förutsättningarna för att kunna ge bra service med
god kvalitet till medborgarna. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs
och ska ha kunskap om och arbeta efter beslutade mål.
Mål:
• Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation,
genom ett tydligt ledarskap och delaktighet i verksamhetens utveckling
samt möjlighet till personlig utveckling.
Miljö- och kulturperspektiv
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur
och natur. Miljö- och kulturarbetet ska präglas av såväl långsiktighet som av
helhetssyn. De gällande lokala, regionala och nationella målen ska vara vägledande i den löpande verksamheten.
Mål:
• Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa
trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.
_____________________________

§9

Dnr 2015/290-880 KS

Antagande av Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020.
Utbildningsnämnden föreslog 2015-11-26 § 97 B kommunfullmäktige
att anta Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-15 redogjorde bibliotekschef
Gunilla Lydmark för ärendet.
Biblioteksplan är enligt bibliotekslagen obligatorisk för kommunens verksamhet inom biblioteksområdet. Målen för biblioteksverksamheten i Borgholms
kommun är att åstadkomma en verksamhet som kan fungera som en mötesplats mellan människor, att utveckla det digitala biblioteket och att lyfta fram
skolbibliotekens roll för lärande och läsande. Planen ska fungera som ett
stöd i det dagliga arbetet men även kunna användas i ett långsiktigt, strategiskt perspektiv.
En speciell satsning är Ölandsrummet, litteratur med lokalhistoria som gränsar till kommunens bildarkiv och ger möjlighet till släktforskning. Att utveckla
den digitala tillgängligheten, både till ölandssamlingen och till bildarkivet, är
en framtida utmaning.
Särskilt prioriterat är även den del av verksamheten som vänder sig till barn
och unga. Genom samverkan med förvaltningens andra verksamheter har ett
läsfrämjande arbete utvecklats i olika former. I syfte att gå vidare med arbetet
föreslås bland annat sagostunder på andra språk, bokcirklar för barn och
unga samt babycaféer med information till nyblivna föräldrar.
Skolbibliotekens betydelse för måluppfyllelse framhålls och skolbibliotekarierna föreslås delta på föräldramöten och bidra med kompetens på studiedagar och i projektform. Att integrera skolbibliotekariernas kunskaper om källkritik i den pedagogiska planeringen är något som enligt planen vore önskvärt.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-12-15 § 235 kommunfullmäktige
att anta Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020.

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

anta Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020.

_____________________________
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Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Jasmine Petersson (M).
Jasmine Petersson (M) avsäger sig i skrivelse 2016-01-04 sina politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

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

att

uppmana Moderaterna att inkomna med förslag på ny ersättare i utbildningsnämnden.

_____________________________

§ 11

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag; Leif Gerhardsson (S), ersättare i kommunfullmäktige.
Leif Gerhardsson (S) avsäger sig i e-post 2016-01-14 sitt politiska uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

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

_____________________________
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