Sammanträdesprotokoll

sid

2 (40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-14

35-61

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

Justerandes sign

§ 35

Godkännande av kungörelse.

§ 36

Godkännande av dagordning.

§ 37

Allmänhetens frågestund.

§ 38

Information från revisorerna.

§ 39

Val av revisorsersättare, Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsförmånen
på Böda Kronopark.

§ 40

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene
Kraner) – måltiderna på de särskilda boendena.

§ 41

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Jack Samuelsson) – att tätorten Borgholm
(Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms Stad.

§ 42

Enkel fråga (Lasse Leijon och Kjell-Ivar S Karlsson SD) till socialnämndens
ordförande.

§ 43

Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande gällande
intäkter från markupplåtelser i societetsparken.

§ 44

Antagande av Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms
kommuns bostadslägenheter.

§ 45

Antagande av Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.

§ 46

Antagande av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.

§ 47

Inrättande av Enhet för integrationssamverkan samt anvisning av
budgetmedel 2016.

§ 48

Prioritering tillfälligt statsbidrag.

§ 49

Avsägelse politiskt uppdrag: Daniel Bengtsson (FÖL), ersättare
samhällsbyggnadsnämnen.

§ 50

Politiskt uppdrag 2014-2018; ny KD-ersättare miljö- och hållbarhetsberedningen.

§ 51

Politiskt uppdrag 2014-2018; ny revisor Borgholms kommun och Borgholm
Energi AB.

§ 52

Redovisning- beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner.

§ 53

Motion (Ilko Corkovic S) – införandet av ”Mina timmar” inom hemtjänsten.

§ 54

Motion (Erik Arvidsson -) – Rätt till heltid samt avskaffande av delade turer
och sovande jour för kommunens anställda.

§ 55

Motion (Per Lublin nÖP) – planera för nya äldreboenden i t ex Sandvik och
Byxelkrok.

§ 56

Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa delade turerna hos kommunens anställda
inom vård och omsorg snarast möjligt.

§ 57

Motion (Per Lublin nÖP) – publicera alla inkomna medborgarförslag på
kommunens hemsida.

§ 58

Återkallande av motion; Per Lublin (nÖP) – byt namn på kommunen till Norra
Ölands stad.
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§ 59

Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Borgholms Stad med
Ölands norra kommun.

§ 60

Motion (Lasse Leijon SD) - skattesänkning alternativt höjt bostadsbidrag till
kommunens pensionärer.

§ 61

Motion (Lasse Leijon SD) – fria busskort till kommunens pensionärer.

_____________________________

§ 35
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________

§ 36
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva Lena Israelsson (S) meddelar följande tillkommande ärenden:
Val av revisor.
Val av revisorsersättare i Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsfömånen på
Böda Kronopark.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillkommande ärenden.
_____________________________

§ 37
Allmänhetens frågestund.
Bo Lundqvist lämnar synpunkter på beredningen av och ställer frågor på
framtagen Uteserveringspolicy för Borgholms innerstad som ska behandlas
vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för kommunstyrelsens beredning av ärendet.
_____________________________

Justerandes sign
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§ 38
Information från revisorerna.
Ordförande för kommunrevisionen Anders Marell (C) redogör i korthet för inlämnade revisionsrapporter till kommunens nämnder och styrelser samt
Borgholm Energi.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 39

Dnr 2014/220-116 KS

Val av revisorsersättare, Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda Kronopark.
Kommunfullmäktige godkände 2016-02-15 § 34 avsägelse från revisor
Magdalena Ordell och uppmanade revisorerna att lämna förslag på ny revisorsersättare till rubricerade stiftelse.
Ordförande för kommunrevisionen Anders Marell (C) föreslår Jan Hellroth
(FÖL) till ny revisorsersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Jan Hellroth (FÖL) till ny revisorsersättare i Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda Kronopark under tiden
2016-03-15--2018-12-31.

_____________________________

§ 40

Dnr 2016/44-008 KS

ANMÄLAN; 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.
Justerandes sign
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- ett salladsbord värt namnet.
- efterrätt efter huvudmålet.
Vid sammanträdet redogör förslagsställarna för medborgarförslaget.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att medborgarförslaget ska slutligt behandlas i kommunfullmäktige.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för
beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
_____________________________

§ 41

Dnr 2016/41-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Jack Samuelsson) – att tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms Stad.
Jack Samuelsson, Kvarngatan 52, 387 35 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2016-02-29
att tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms stad.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att inte
delta.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
_____________________________

§ 42

Dnr 2016/7-101 KS

Enkel fråga (Lasse Leijon och Kjell-Ivar S Karlsson SD) till socialnämndens ordförande.
Kommunfullmäktige gav 2016-02-15 § 16 Lasse Leijon (SD) och Kjell-Ivar S
Karlsson (SD) rätt att ställa följande enkla fråga till socialnämndens ordförande
Gunilla Johansson (S):
Justerandes sign
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”Förekommer det barnäktenskap bland de asylsökande här i kommunen?
Och i så fall: lever de ihop eller är de åtskilda?”
Kommunfullmäktige ger socialnämndens ordförande yttranderätt att vid dagens sammanträde besvara frågan.
Socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) besvarar frågan muntligt
med att barnäktenskap förekommer och de lever ihop.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed frågan besvarad.
_____________________________

§ 43

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande
gällande intäkter från markupplåtelser i societetsparken.
Kommunfullmäktige gav 2016-02-15 § 18 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Har fått uppgifter om att de inkomster som BEAB har från markupplåtelser i
Societetsparken skall gå till parkunderhåll och prydnad av park. Med tanke
på parkens förfall under senaste år vill jag veta dels
- Hur mycket – och av vilka – intäkter av detta slag i nämnda park som BEAB
erhållit under dom senaste fem åren och vad exakt som gjorts för dom
pengarna i nämnda park?
- Är det verkligen nödvändigt med dylikt tingeltangel - typ kommersiella karuseller, hoppborgar och andra tillfälliga aktiviteter i Societetsparken eller kan
vi slippa sådant i framtiden där?”
Vid dagens sammanträde besvarar Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud (M) interpellationen enligt följande:
”Det arbete Borgholm Energi utför i Societetsparken består av att klippa gräs
och sköta blomplanteringarna. Borgholm Energi är endast utförare och ansvarig för planering är samhällsbyggnadsförvaltningen.
De intäkter som har kommit in de senaste åren från markupplåtelse i Societetsparken är:
Dellemyrs tivoli: 15 000 kr/år
Barbro Hoffman massagestol: 300 kr 2014
Arrende minigolf: 45 000 kr/år
Intäkterna har inte öronmärkts för något specifikt ändamål. Pengarna går in i
Borgholms kommuns budget.

Justerandes sign
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Med anledning av 200-årsjubileet kommer Societetsparken under 2016 inte
upplåtas till tivoli eller massagestol.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 44

Dnr 2015/309-271 KS

Antagande av Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms
kommuns bostadslägenheter.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2015-12-16 § 334 kommunfullmäktige
att anta uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns
bostadslägenheter.
Av beslutet framgår att policyn är framtagen för att likabehandla alla sökanden
och hyresgäster samt att klargöra ritlinjer gällande ansvar, skötsel med mera.
Policyn är framtagen i samråd med Fastighetsägareföreningen och har varit på
remiss hos fastighetsstrategen, socialförvaltningen och Hyresgästföreningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-26 utgick ärendet för att behandlas vid dagens sammanträde och då föredras av ordföranden i Borgholm Energi
AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-23 redogjorde Borgholm Energi
AB:s ordförande Carl Malgerud (M) för uthyrningspolicyn. Det klargjordes att
diskussion ska ske med socialförvaltningen i de fall då det inte är möjligt att efterleva policyn.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-23 § 22 kommunfullmäktige
att anta Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns
bostadslägenheter.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar
- punkt 8 ändras till ”Hyresgäst kan komma att debiteras utryckningskostnad
enligt självkostnadsprincipen”.
- tillkommande punkt 17 ”Undantag beträffande krav riktade mot hyresgäst ska
kunna medges av humanitära skäl.”
Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss.
Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande, ändringsyrkande, tilläggsyrkande samt återremissyrkande, vilket ska ställas under proposition först,
eventuellt följt av ändrings- och tilläggsyrkanden.

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 23 ja-röster, 10 nej-röster och 1 ledamot avstår från att
rösta (BILAGA 2).
Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.

Proposition – ändring punkt 8
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster, 9 nej-röster och 1 ledamot avstår från att
rösta (BILAGA 3).
Yrkandet avslås därmed.

Proposition – tillkommande punkt 17
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 9 nej-röster och 2 ledamöter avstår från
att rösta (BILAGA 4).
Yrkandet avslås därmed.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

anta Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns bostadslägenheter.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________

§ 45

Dnr 2016/38-003 KS

Antagande av Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslog 2016-02-03 § 4 kommunfullmäktige
att anta förslag till Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 25 kommunfullmäktige
att anta Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.
Yrkande
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.

_____________________________

§ 46

Dnr 2015/99-319 KS

Antagande av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-03-25 § 106 till kommunledningskontoret
att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
revidera Riktlinjer för gatuservering utifrån att kommunens riktlinjer inte
ska vara mer begränsande än andra turistkommuners riktlinjer.
I tjänsteskrivelse 2015-11-25 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-01 redogjorde mex Anders Heidenfors Enquist för framtaget
förslag till Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.
Justerandes sign
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Uteserveringspolicyn, som bygger på Kalmar kommuns dito, ska gälla för serveringar i Borgholms stadskärna på allmän platsmark såsom gågator, trafikerade
gator, torget, Sjötorget samt parker inom bifogad kartas markerade områden.
Tillfälliga serveringstillstånd med tillfälliga uteserveringar omfattas inte av policyn.
För att begagna allmän plats krävs polistillstånd. Polismyndigheten sänder en
ansökan om polistillstånd på remiss till kommunen som bedömer om en uteservering uppfyller kraven i policyn. Om ansökan är komplett med ritningar behövs
inget bygglov. Borgholm Energi (serviceavdelningen) ska besiktiga serveringen
under och efter upplåtelsen samt tar upp avgiften för markupplåtelsen enligt gällande taxa.
Riktlinjerna syftar till att skapa rättvisa, ordning och trygghet i hanteringen av
tillstånden, både för näringsidkare och handläggare. De ska dessutom säkerställa en god offentlig miljö. Remissinstanserna Borgholm Energi AB, Polismyndigheten och Ölands Räddningstjänst är positiva och flertalet berörda näringsidkare har fått komma till tals.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-12-01 § 415 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.

Till kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-23 fanns ett sedan arbetsutskottets behandling något omarbetat förslag till policy som vid möte 2016-02-17
presenterats för näringsidkare och Cityföreningen.
Ordförande Ilko Corkovic (S) redogjorde att näringsidkarna vid nämnda möte
framfört synpunkter på policyn och bland annat framfört önskemål om en övergångsperiod för befintliga uteserveringar.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 26 kommunfullmäktige
att anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/ägarbyten.
att godkänna en övergångsperiod om tre år för etablerade uteserveringar
(t o m 2018-12-31) så att de får tid att ändra sin uteservering utifrån före
slagen policy.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att vid alla bygglovshanteringar ska Plan- och Bygglagen (PBL) gälla.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar på följande ändringar i policyn
- sid 24 stycket Räcken, andra punkten tillägg ”…över mark med undantag
från höj- och sänkbara vindavskiljare i genomskinligt glas.”
- sid 26 stycket Bygglovs krävs ex första punkten ska lyda: ”Räcken som är
högre än 1,1 m, med undantag från höj- och sänkbara vindavskiljare i
Justerandes sign
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genomskinligt glas. ”
- sid 26 andra punkten ska lyda: ”Helt täta räcken oavsett höjd.”
- sid 27 Tobak: stryk orden fått bygglov för i andra meningen.
Per Lublin (nÖP) yrkar
- i första hand på återremiss för att gå igenom och ta fram mer liberal policy för
att ge bättre förutsättningar för näringsidkare att driva uteserveringar.
- andra hand på avslag.
Marcel van Luijn (M) ställer sig bakom Loirendals ändringsförslag.
Marcel van Luijn (M) yrkar följande tillägg
- att policyn för de som redan har gjort stora investeringar i en anläggning och
möblemang ska ha en övergångsperiod på minst tre år, beroende på investeringens storlek och när den skedde.
- att frågor om krav på bygglov och krav på anmälan, regleras av PBL.
Stig Bertilsson (C) och Ilko Corkovic (S) ställer sig bakom Loirendals och van
Luijns ändrings- och tilläggsförslag.
Ilko Corkovic (S) yrkar att första meningen under Bygglov ska ha följande lydelse: Avsteg från uteserveringspolicyn kräver bygglov eller särskilt tillstånd.
Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om ändringar och tillägg, avslag
och återremiss. Återremissyrkandet ställs under proposition först eventuellt följt
av proposition på bifall/avslag och därefter ändrings- och tilläggsyrkanden.

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 24 ja-röster och 10 nej-röster (BILAGA 5)
Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.

Proposition – bifall/avslag
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.
Justerandes sign
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Vid omröstningen avges 26 ja-röster, 2 nej-röster och 6 ledamöter avstår från
att rösta (BILAGA 6)
Förslaget bifalls därmed.

Proposition – Loirendals yrkande sid 24
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Proposition – Loirendals yrkande sid 26 första punkten
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Proposition – Loirendals yrkande sid 26 andra punkten
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Proposition – Loirendals yrkande sid 27
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Proposition – van Luijns yrkande tillägg vad gäller övergångsperioden
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Proposition – van Luijns yrkande tillägg vad regleras av PBL
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet

Proposition – Corkovics yrkande gällande första meningen under Bygglov
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
Justerandes sign
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att

anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/ägarbyten med ovanstående bifallna ändrings- och tilläggsyrkanden.

att

policyn för de som redan har gjort stora investeringar i en anläggning
och möblemang ska ha en övergångsperiod på minst tre år (2018-1231), beroende på investeringens storlek och när den skedde.

att

frågor om krav på bygglov och krav på anmälan, regleras av Planoch Bygglagen.

Policyn ersätter tidigare riktlinjer för gatuserveringar.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________

§ 47

Dnr 2015/271-133 KS

Inrättande av Enhet för integrationssamverkan samt anvisning av budgetmedel 2016.
I tjänsteskrivelse 2016-02-08 och vid dagens sammanträde redogör säkerhets- och utvecklingsstrateg Anders Sporrong för framtaget förslag till Inrättande av tillfällig integrationsverksamhet.
Bakgrund
Borgholms kommun är en av de kommuner som per kommuninnevånare tagit
och tar emot flest antal asylsökande, både på Migrationsverkets boenden i
kommunen och som ensamkommande flyktingbarn i verksamhet som kommunen själv ansvarar för. Förutom socialförvaltningens arbete med ensamkommande så har kommunen i utbildningsförvaltningen, ett stort och svårt uppdrag
att tillhandahålla utbildning för skolelever och förskolebarn.
För etableringsstöd för kommunplacerade med permanent upphållstillstånd
(PUT), har kommunen statliga medel och två + en personer anställda för att arbeta med dessa stödinsatser.
Kalmarsunds Gymnasieförbund arbetar med språkintroduktion för gymnasieelever och med SFI för personer med PUT.
Ungefärligt antal personer kopplat till flyktingsituation i nuläget i Borgholms
kommun
Boende på Migrationsverkets asylboenden
ca 1450
Ensamkommande flyktingbarn
ca 120
Flyktingar som fått PUT och har etableringsstöd
ca 130
Totalt antal asylsökande och nyanlända
ca 1600
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Av dessa finns:
Barn i kö till eller i förskoleverksamhet
Barn i kö eller i grundskoleverksamhet
Gymnasieungdomar i språkintroduktion
Vuxna i SFI-verksamhet
Totalt antal personer i någon form av utbildning:

ca 90
ca 270
ca 70
ca 70
ca 500

Framtid
Migrationsverkets februariprognos talar om en fortsatt stor andel asylsökande i
Sverige under 2016 och 2017. Antalet ensamkommande flyktingbarn (med insatser upp till 21 års ålder), kommer också vara fortsatt hög. Se nedanstående
diagram.

Utifrån ovanstående diagram kan slutsatsen dras att det i stort kommer att finns
behov av motsvarande antal asylplatser som i dagsläget (minskning till 90 % av
nuvarande läge om man följer migrationsverkets huvudprognos).
Justerandes sign
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Troligtvis kommer det därför finnas liknande antal asylplatser i Borgholms
kommun de närmaste två åren. Detta kommer troligtvis innebära en fortsatt hög
andel flyktingbarn i Borgholms skolverksamhet under 2016-2017.
Antalet ensamkommande flyktingbarn i Sverige kommer att öka något under
2016 för att minska till ungefär dagens nivå till slutet på 2017. Kommunen
kommer under denna period att ha ett betydande antal barn som man ansvar
för och som vistas i samhället.
Kommunerna i Sverige fick från staten under hösten 2015 extra utbetalningar
utifrån hur respektive kommun påverkats av flyktingsituationen. Borgholm fick i
detta sammanhang 50 miljoner kronor samt 9.1miljoner kronor riktat till utbildningsverksamheten.
Förutom de enskilda praktiska problem som behöver lösas i samband med flyktingsituationen, så påverkas vårt samhälle också av hur vi i detta läge lyckas
arbeta med den samlade insatsen av integrationsåtgärder.
Den senaste tiden har diverse bråk, samhällsstörningar och inträffade brott
kopplat till flyktingssituationen, uppmärksammats stort i media. För att förebygga att dessa händelser inträffar och för att förebygga segregation, så bör
kommunen nyttja en del av anvisade medel till att arbeta med utökat uppdrag
kring integrationssamverkan. Samverkande parter kan förutom kommunens
egna berörda verksamheter vara:
● Myndigheter
● Frivilligorganisationer/föreningar
● Näringsliv

Förslaget är att Borgholms kommun tillsätter en Integrationssamverkansenhet
där enhetschef under 2016 anställs som får i uppdrag att projektanställa två
personer för att utveckla och driva samverkansarbetet utifrån ovanstående.
Strategi och handlingsplan där insatser preciseras bör tas fram (i samverkan)
så snart organisationen är i drift. Utvärdering av det initiala arbetet och ställningstagande till ett mer långsiktigt integrationssamverkansarbete, bör ske under hösten 2016.
Utkast budget för 2016 avseende föreslaget arbete med integrationssamverkan
Löner, inklusive PO (10/12)
1600´
Föreningsbidrag
xxx´
Kurser, arrangemang mm
100´
Administration
50´
Totalt: 1750´ + föreningsbidrag xxx´
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-09 § 52 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ta en enhet som ska arbeta med integrationssamverkan, både internt
och externt under 2016.>
att avsätta budgetmedel 1500 tkr + 100 tkr i föreningsbidrag
Justerandes sign
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-23 föreslog ordföranden att föreslagna belopp ska ändras till 1 400 tkr i budgetmedel och 200 tkr i föreningsbidrag.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 20, med 10 ja mot 1 nej, kommunfullmäktige
att inrätta en enhet som ska arbeta med integrationssamverkan, både internt
och externt under 2016.
att avsätta budgetmedel 1 400 tkr + 200 tkr i föreningsbidrag.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Marcel van Luijn (M), Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag till första att-satsen att inrätta en ny enhet utan
istället låta arbetsmarknadsavdelningen fortsätta integrationen samt yrkar bifalltill andra att-satsen gällande föreningsbidrag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag på
första att-satsen, 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 gällande första att-satsen röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 31 ja mot 3 nej
att

inrätta en enhet som ska arbeta med integrationssamverkan, både internt och externt under 2016.

att

avsätta budgetmedel 1 400 tkr + 200 tkr i föreningsbidrag.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________
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Dnr 2016/31-047 KS

Prioritering tillfälligt statsbidrag.
I tjänsteskrivelse 2016-02-15 och vid dagens sammanträde redogör t f ekonomichef Linda Kjellin för ärendet.
Vid två tillfällen, 27 januari och 12 februari, har kommunstyrelsen tillsammans
med gruppledare för partier som inte är representerade i kommunstyrelsen, diskuterat hur resterande del av det tillfälliga statsbidraget ska användas.
Förutsättningarna för statsbidraget är:
9,1 mkr
Riktat statsbidrag med återredovisningskrav:
Krav på att det ska användas till utbildningsverksamhet:
– Skola
– SFI
– Gymnasiet
50 mkr
Statsbidraget ska användas till följande enligt förslag:
– rusta upp för framtiden
– investeringar
– integration- projektanställningar
– näringslivasarbete
– ej ramhöjande
Under mötena har flera olika förslag diskuterats och ekonomiavdelningen fick
2016-02-12 i uppdrag att utifrån dessa ta fram en prioriteringsordning.
Fortsatta diskussioner kommer sedan att ske under våren för hur resterande del
av statsbidraget ska användas.

Utifrån uppdraget 2016-02-12 har ekonomiavdelningen nu tagit fram följande
förslag för diskussion och beslut av kommunstyrelsen:
1. att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett förslag kring prioritering av
de 9,1 mkr.
2. att besluta följande prioritering som en del det tillfälliga statsbidraget på 50
mkr:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier (3,3 mkr)
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier (3,9 mkr)
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt päronhagen och lekutrustning (1,6 mkr)
– Strömgården, 5 lägenheter (2,0 mkr)
– Ekbacka, 2 avdelningar med 18 platser
– Parkvillan förskola, ombyggnad och inventarier
– Kronomagasinet, akuta åtgärder på byggnaden prioriteras
– Upprustning av centrala Köpingsvik (0,5 mkr)
Justerandes sign
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– Upprustning sporthallar (0,15 mkr)
– Integrationssamordnare och 2,0 projektanställning (1,5 mkr)
– Komvux, bidrag för att främja bristyrken.
– Kompetensutveckling inom socialförvaltningen (1,0 mkr)
– Utvecklingspott för förbättringsarbete (1,0 mkr)
– Sommarjobb, kunna erbjuda 80 platser (0,2 mkr)
I och med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 har ca 8,5 mkr intecknats.
Då beslutades att godkänna att följande åtgärder sker genom ianspråktagande
av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation:
§ 186: finansiering av anpassningsåtgärder av lokaler för Borgholms och Mörbylångas gemensamma IT- avdelning i kv Höken 2.
§ 187: omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på Ekbacka.
§ 188: omedelbar igångsättning av iordningsställande av lokaler till stödboende
vid Strömgården Muraregatan.
§ 189: omedelbar igångsättning av leasing/hyra/köp av moduler/skollokaler/paviljonger till skolverksamhet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-23 lyfte ordföranden ett tillkommande förlag som innebär att, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, avsätta 16,5 mkr för uppförande av sex parhus, totalt 12 lägenheter,
som basboende i någon av kommunens tätorter som har behov av inflyttning.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 23 kommunfullmäktige besluta om
följande prioritering, som en del av det tillfälliga statsbidraget på 50 mkr,
att avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migra-tionsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i någon av
kommunens tätorter som har behov av inflyttning
att avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.
att avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.
att avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb.
att avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar.
att avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.
att avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt.
att godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-10 §§ 186-189:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr.
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr.
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och
lekutrustning 1,6 mkr.
– Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr
– Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr.
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Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget gällande basboende under förutsättning att avsiktsförklaringen med Migrationsverket innehåller en klausul som
säger att Migrationsverket minskar antalet upphandlade asylboendeplatser på
öppna marknaden med motsarande antal.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget gällande basboende under förutsättning att bostäderna hamnar på norra Öland och i grupper om högst två hus med
två lägenheter (inalles fyra lägenheter) på varje ställe/ort.
Per Lublin (nÖP) yrkar att 20 mkr avsätts till genomförande av åtgärder i det åtgärdspaket för utveckling av norra Öland som kommunfullmäktige har beslutat
om.
Marcel van Luijn (M) yrkar att medel avsätts till renovering och eftersatt underhåll av Köpingsskola inklusive energieffektivisering.
Ordföranden konstaterar att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ytterligare förslag samt tilläggsyrkanden, vilka ska ställas under proposition.

Proposition – Lublins yrkande 20 mkr
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Yrkandet avslås därmed
Proposition – van Luijns yrkande basboende tillägg i avsiktsförklaring
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 17 ja-röster, 16 nej-röster och 1 ledamot avstår från att
rösta (BILAGA 8)
Yrkandet avslås därmed

Proposition – Lublins yrkande basboende olika placering
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 10 nej-röster (BILAGA 9)
Yrkandet avslås därmed

Proposition – van Luijns yrkande Köpings skola
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 17 ja-röster, 16 nej-röster och 1 ledamot avstår från att
rösta (BILAGA 10)
Yrkandet avslås därmed
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed om följande prioritering, som en del av det
tillfälliga statsbidraget på 50 mkr,

Justerandes sign

att

avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i någon
av kommunens tätorter som har behov av inflyttning

att

avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.

att

avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.

att

avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb.

att

avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar.

att

avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.

att

avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att
tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt.

att

godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-10 §§ 186-189:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr.
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr.
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– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och
lekutrustning 1,6 mkr.
– Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr
– Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr.
Reservation – basboende och Köpings skola
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 11)
Lennart Olsson (C), Stig Bertilsson (C), Peder Svensson (C), Jenny Sunnman
(C), Johanna Nilsson (C), Ulrika Lindh (C), Mats Karlsson (C), Sofie Jakobsson
(KD), Carl Malgerud (M), Eddie Forsman (M), Björn Andreen (M), Karl-Gustav
Stegermark (M), Jan Erici (M), Lasse Leijon (SD), Kjell-Ivar Karlsson (SD)
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________

§ 49

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiskt uppdrag: Daniel Bengtsson (FÖL), ersättare samhällsbyggnadsnämnen.
Daniel Bengtsson avsäger sig i e-post 2015-02-23 sitt uppdrag som ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden.
Framtid Öland föreslår Torbjörn Gustavsson till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Torbjörn Gustavsson, Holländarevägen 6, 387 70 Löttorp, till ny
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden under tiden 2016-03-15-2018-12-31.

_____________________________

§ 50

Dnr 2014/220-116 KS

Politiskt uppdrag 2014-2018; ny KD-ersättare miljö- och hållbarhetsberedningen.
Kommunfullmäktige godkände 2016-02-15 § 25 avsägelse från Jonny
Erlandsson (KD) från uppdraget som ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen.
Justerandes sign
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Kristdemokraterna föreslår i e-post Sofie Jakobsson till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Sofie Jakobsson, Björkvägen 12, 387 72 Löttorp till ny KDersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen för tiden 2016-03-15-2018-12-31.

_____________________________

§ 51

Dnr 2014/220-116 KS

Politiskt uppdrag 2014-2018; ny revisor Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.
Kommunfullmäktige godkände 2016-02-15 § 34 avsägelse från Magdalena
Ordell (M) från uppdraget som revisor.
Moderaterna föreslår Ann-Kristin Forsman till ny revisor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Ann-Kristin Forsman, Bågsträngsgatan 11, 387 37 Borgholm, till
ny revisor för Borgholms kommun, med undantag för socialnämnden,
och Borgholm Energi AB för tiden 2016-03-15--2018-12-31.

_____________________________
§ 52

Dnr 2016/53-109 KS

Redovisning- beredning av oavslutade medborgarförslag och motioner.
I tjänsteskrivelse 2015-03-05 redovisar kommunledningskontoret beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt ställningstagande
och beslut från nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen
1. Redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
2. Redovisa beredningen av och nämndernas ställningstagande med
anledning av inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Av tjänsteskrivelsen framgår följande ställningstagande:
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Dnr 2014/102-008 – Utegym i Borgholm; J Å Bondesson
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 204 – beslutar avslå förslaget.
Dnr 2014/212-008 – upprustning av Borgholms busstation och träffpunkt Öland; Torbjörn Jerlerup
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 201 – anser förslaget besvarat med att
kommunen beslutat att ta över städning av väntsalen m m så att en kan hållas öppen.
Dnr 2014/269-008 - förbättra maten till elever och de gamla; Eulalia
Brandt.
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 202 – anser förslaget besvarat i och med
överlämnad redovisning (från kostchefen).
Dnr 2014/284-008 – ”ta-hand-om-avdelning” vid Återvinningscentralen;
Ingela Larsson.
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 203 – anser förslaget besvarat i och med
redogörelse från BEAB.
Dnr 2015/16-008 – öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm; Lars
Engström
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 205 – anser förslaget besvarat med att
kommunen beslutat att ta över städning av väntsalen m m så att den kan hållas öppen.
Dnr 2015/27-008 – bygg kretsloppshus för utställningar m m på Kalleguta återvinningsstation; Johanna Päivärinta
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 206 – avslår medborgarförslaget
Dnr 2015/98-008 – instifta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun: Kristina Jeppson
Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 238 - bifaller medborgarförslaget.
att 50 tkr per år avsätts i budget 2017-2019 till Ungt kulturbidrag.
att Ungt kulturbidrag utvärderas efter tre år.
att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att ta fram regler för Ungt kulturbidrag.
att Fryshuset och ungdomssamordnaren ska arbeta med att förankra Ungt
kulturbidrag bland kommunens ungdomar
Dnr 2015/199-008 – klistermärke på soptunnor hos privatpersoner där
det får läggas hundbajspåsar; Bo Sadel
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 207 – avslår medborgarförslaget då varje
abonnent själv kan märka upp och upplåta sin soptunna om så önskas.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisning av dels kommunstyrelsens ställningstagande och beslut gällande medborgarförslag samt dels beredningen av
oavslutade motioner och medborgarförslag till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2014/20-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) – införandet av ”Mina timmar” inom hemtjänsten.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-01-27
att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att efter en ekonomisk
bedömning succesivt införa konceptet ”Mina timmar” inom kommunala
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-01-27 § 7 motionen till socialnämnden för
beredning.
Socialnämnden beslutade 2015-10-22 § 109 överlämna yttrande till kommunfullmäktige där det framgår att de inte stödjer motionen och att den därmed avslås.
Av yttrandet framgår att hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det
egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp
och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen,
SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes
behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet.
I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt
9700 hemtjänsttimmar per månad.
Socialförvaltningens bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och
kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt.
De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige)
kring hemtjänstinsatser är flera:
ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos
äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör
det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och hans eller
hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärJusterandes sign
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dig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och rättssäker. Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun.
Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor
medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva
välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar man med
den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom har vi
värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad de kan
förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som
ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre
ökad delaktighet och trygghet i vardagen.
Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där
insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats
medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt.
LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan
välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare,
med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk ”LOV-kommuner”.
Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov
och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund
och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen.
Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar
där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga
möjligheter att påverka.
Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping:
Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar. Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna. Den kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med att få fram en
”prislapp på timmen”. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in har man inte
beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten.
Socialförvaltningens förslag till yttrande
De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas
med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad
brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under hösten pågår utbildning för
samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper
kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka kontaktmannen i hens roll och ansvar.
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Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det
som beskrivits i yttrandet.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 28 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till motionen samt att socialnämnden ska återrapporera om ett år vad som hänt.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.

Proposition – bifall/avslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Proposition – Axelssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Yrkandet bifalls därmed.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

att

socialnämnden ska återrapportera till kommunfullmäktige om ett år
vad som hänt med anledning av motionen.

_____________________________
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Dnr 2014/222-109 KS

Motion (Erik Arvidsson -) – Rätt till heltid samt avskaffande av delade turer
och sovande jour för kommunens anställda.
Erik Arvidsson (-) föreslår i motion 2014-09-28
att samtliga kommunens anställda i både verksamheten som dess bolag
villkor jobbar ofrivillig deltid skall erbjudas heltid.
att delade turer avskaffas
att sovande jour upphör.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-09-29 § 160 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga delar av motionens
intentioner.
I beslutsunderlagen till tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen påbörjat
projektet Nya Tider med förslag att höja tillsvidaretjänster i Säbo till 80 %, att
nya tjänster inom Säbo ska vara 80 % samt att fortsätta arbetet med att halvera
de delade turerna. Projektet ska pågå till 2017.
Av socialnämndens beslut 2015-08-27 § 99, där genomförd enkät i projektet
Nya Tider presenteras, framgår:
Enkätundersökningen ”önskad tjänstgöringsgrad inom SF” som genomfördes
under februari 2015 har sammanställts. Resultatet utgör underlag för det fortsatta arbetet. Noteras bör att svarsfrekvensen för äldreomsorgen var låg, 57 %.
295 medarbetare fick enkäten via e-post, med tre påminnelser, 169 besvarade
enkäten.
Historik ekonomi
All verksamhet styrs av de ekonomiska ramar som ges. Hittills har budskapet
från politiken varit att kostnaderna för äldreomsorgen ska motsvara liknande
kommuners kostnadslägen. I nuläget är kostnaderna jämförbara med andra liknande kommuner, så var det inte för tre år sedan. Äldreomsorgen i Borgholms
kommun var betydligt dyrare än vad som ansågs rimligt i jämförelse med andra
kommuner.
Bemanning dygnet runt, året om
Verksamhet som bemannas dygnet runt/året runt innebär att verksamhetens
behov egentligen kräver ”många personer” för att tillgodose dygnsvila, veckovila, kväll och helgbemanning. Det optimala är att bemanna både vård och omsorg med dygnetruntverksamhet med deltider runt sjuttio procent. Eller heltider i
kombination med halvtider. Nuvarande schemaläggning omfattar varannan
helg.
Delade turer är ett sätt att lösa helgbemanningen på då en medarbetare tjänstgör både morgon och kväll.
Bemanning utan delade turer kan inte ske inom befintlig ram såvida inte helgtjänstgöring förtätas ytterligare. Det är ingen lösning, det anses orimligt och föga
lockande i samband med t ex rekrytering.
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Delade turer omfattning
Inom äldreomsorgen arbetar ca 300 medarbetare. Alla arbetar varannan helg.
Varje helg tjänstgör ca 150 medarbetare.
I Borgholms kommun sägs det vara hög andel delade turer i jämförelse med
andra kommuner (uppgiften har jag försökt kontrollera men det har inte varit
möjligt).
Nulägesbeskrivning för omfattning av delade turer:
- Samtliga scheman Säbo, 28 delade turer i snitt/vecka.
- Samtliga scheman hemtjänst, 12 delade turer i snitt per vecka.
- Sammanlagt 40 delade turer per vecka inom ÄO, dock med något ojämn
fördelning mellan verksamheterna. En del har fler andra har färre. Vissa
verksamheter har istället valt att arbeta s k långturer.
- 150 medarbetare har på fyra veckor 160 delade turer men fördelningen varierar mellan 1-3 delade turer per anställd och fyra veckor. Medarbetare
på Säbo har betydligt fler delade turer än hemtjänsten.
Önskad tjänstgöringsgrad
Kostnader förknippade med att samtliga medarbetare skulle arbeta:
- minst åttio procent är ca 6 milj, en utökning motsvarande 15 tjänster.
- minst nittio procent ca 14 milj
- alla önskar arbeta heltid 26 milj.
Bemanningsnyckel per säboplatser om samtliga arbetar heltid, 0,91 jämfört med
nuvarande 0,65/0,68.
Beräkningarna är teoretiska, i praktiken bedöms inte så många önska höjd
tjänstgöringsgrad. Min bedömning är, efter en nyligen genomförd inventering av
enhetscheferna, att de som önskar höja sin tjänstgöringsgrad motsvarar en
kostnadsökning på 2-3 miljoner.
Delad tur
Delade turer ska bort på sikt. I ett första steg är det rimligt att reducera antalet
delade turer till hälften. Kostnaden är mycket svår att beräkna.
1 delad tur ersätts med en extra tur = timanställd lördag och söndag. Nuvarande schema läggs varannan helg. Ökad tjänstgöringsgrad ökar inte ”antal huvuden” så man får inte ut mer på helgen av en medarbetare trots ökad tid.
Delad tur kan ersättas med långtur men på vård och omsorgstunga äldreboenden och demensenheter är det inte att rekommendera.
Hypotes; kostnad för hela Säbo om en delad tur tas bort lördag och söndag:
2 turer per avdelning måste ersätta delad tur lördag och söndag.
2 turer à 6 timmar/ ca 10 avdelningar= 120 timmar/helg.
120 timmar à 250 kr =30 000 kr/helg.
30 000 * 52 veckor = ca 1,5 miljoner.
Bedömning
Önskad tjänstgöringsgrad i kombination med att ta bort delade turer är kostnadsdrivande, troligen motsvarande 4-5 miljoner kronor för Säbo.
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Alla medarbetare som arbetar på Säbo kommer att bli berörda av förändringar
relaterade till önskad tjänstgöringsgrad, inte bara de medarbetare som ökar sin
tid. Det är en viktig aspekt och den är kommunicerad med fackliga företrädare.
Sjukfrånvaron är hög i nuläget. I samband med en bemanningshöjning och
schemaförbättring är sannolikheten hög för en minskad sjukfrånvaro. De kostnader som idag är relaterade till frånvaro skulle då minska och istället ge utrymme för en finansiering av ökad bemanning.
Det krävs en strategi på lång sikt för att göra förändringarna. De delar som i nuläget är angelägna för att komma igång är:
- Projektledare anställs på halvtid. Kostnad 200 tkr per år.
- Projektgrupp bildas där enhetschefer för Säbo, medarbetare, fackliga företrädare, ekonom och personalresurs ingår.
- Styrgrupp bildas.
- En del av verksamheten får utgöra pilot, att prova förändringar på en begränsad enhet bedöms vara en bra början.
- Facklig förankring säkras genom att en företrädare från fackförbundet Kommunal ingår i projektgruppen.
(Heltidsmåtten för personal inom vård/omsorg:
undersköterska/vårdbiträde 37 tim/v. (80 % = 29,6 tim/v)
undersköterska/vårdbiträde natt 36,33 tim/v. (80 % = 29,06 tim/v)
Sjuksköterska 38,25 tim/v. (80 % = 30,6 tim/v)
Sjuksköterska natt 34,06 tim/v. (80 % = 27,24 tim/v))
Kommunledningskontorets bedömning
Arbetet med att avskaffa delade turer pågår inom socialnämndens verksamhetsområde. Förändringen måste ske över tid då det är behov av ”många personer” för att tillgodose dygnsvila, veckovila, kväll och helgbemanning.
Eftersom motionären har föreslagit tre olika uppdrag i sin motion har kommunledningskontoret koncentrerat sig på första att-satsen gällande ofrivillig deltid.
Socialförvaltningens/nämndens projekt Nya tider kommer att belysa de olika delarna och kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till resultatet av detta i
kommande budgetar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då arbetet pågår som kan anses förverkliga delar
av motionens intentioner.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-23 § 29 med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga delar
av motionens intentioner.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, anses besvarad och
bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser motionen besvarad.
Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som anser motionen besvarad
röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstnigen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 12)
Motionen ska därmed anses besvarad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 3 nej
att

motionen anses besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga
delar av motionens intentioner.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________

§ 55

Dnr 2014/258-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – planera för nya äldreboenden i t ex Sandvik och
Byxelkrok.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2014-11-12 kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att redan nu börja låta planera för nya framtida
äldreboenden i vår kommun med tanke på kommande behov och möjligheter.
Ordföranden påpekade vid sammanträdet 2014-11-14 att motionen överensstämmer i stort med av Lublin tidigare inlämnad motion som socialnämnden nu
bereder. Lublin framhåller att även denna motion ska behandlas.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-11-24 § 217 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden överlämnade 2015-04-23 § 54 motionen till kommunstyrelsen
för beredning då de ansåg att motionen inte låg inom socialförvaltningens verksamhetsområde.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 vid behandling av fullmäktigeJusterandes sign
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beredningen Landsbygdsutvecklingen på norra Ölands slutrapport, redan gett
kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende på
norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att ingå eventuell planering för äldreboenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende på
norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att ingå eventuell
planering för äldreboenden.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, anses besvarad och
bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett
kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende
på norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att ingå eventuell planering för äldreboenden.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________
§ 56

Dnr 2015/205-109 KS

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.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-09-14 § 127 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvara då dess förslag kan anses förverkligat sedan motionen väcktes.
I beslutsunderlagen till tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen påbörjat
projektet Nya Tider med förslag att höja tillsvidaretjänster i Säbo till 80 %, att
nya tjänster inom Säbo ska vara 80 % samt att fortsätta arbetet med att halvera
de delade turerna. Projektet ska pågå till 2017.
Av socialnämndens beslut 2015-08-27 § 99, där genomförd enkät i projektet
Nya Tider presenteras, framgår:
Enkätundersökningen ”önskad tjänstgöringsgrad inom SF” som genomfördes
under februari 2015 har sammanställts. Resultatet utgör underlag för det fortsatta arbetet. Noteras bör att svarsfrekvensen för äldreomsorgen var låg, 57 %.
295 medarbetare fick enkäten via e-post, med tre påminnelser, 169 besvarade
enkäten.
Historik ekonomi
All verksamhet styrs av de ekonomiska ramar som ges. Hittills har budskapet
från politiken varit att kostnaderna för äldreomsorgen ska motsvara liknande
kommuners kostnadslägen. I nuläget är kostnaderna jämförbara med andra liknande kommuner, så var det inte för tre år sedan. Äldreomsorgen i Borgholms
kommun var betydligt dyrare än vad som ansågs rimligt i jämförelse med andra
kommuner.
Bemanning dygnet runt, året om
Verksamhet som bemannas dygnet runt/året runt innebär att verksamhetens
behov egentligen kräver ”många personer” för att tillgodose dygnsvila, veckovila, kväll och helgbemanning. Det optimala är att bemanna både vård och omsorg med dygnetruntverksamhet med deltider runt sjuttio procent. Eller heltider i
kombination med halvtider. Nuvarande schemaläggning omfattar varannan
helg.
Delade turer är ett sätt att lösa helgbemanningen på då en medarbetare tjänstgör både morgon och kväll.
Bemanning utan delade turer kan inte ske inom befintlig ram såvida inte helgtjänstgöring förtätas ytterligare. Det är ingen lösning, det anses orimligt och föga
lockande i samband med t ex rekrytering.
Delade turer omfattning
Inom äldreomsorgen arbetar ca 300 medarbetare. Alla arbetar varannan helg.
Varje helg tjänstgör ca 150 medarbetare.
I Borgholms kommun sägs det vara hög andel delade turer i jämförelse med
andra kommuner (uppgiften har jag försökt kontrollera men det har inte varit
möjligt).
Nulägesbeskrivning för omfattning av delade turer:
- Samtliga scheman Säbo, 28 delade turer i snitt/vecka.
- Samtliga scheman hemtjänst, 12 delade turer i snitt per vecka.
- Sammanlagt 40 delade turer per vecka inom ÄO, dock med något ojämn
fördelning mellan verksamheterna. En del har fler andra har färre. Vissa
verksamheter har istället valt att arbeta s k långturer.
- 150 medarbetare har på fyra veckor 160 delade turer men fördelningen vaJusterandes sign
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rierar mellan 1-3 delade turer per anställd och fyra veckor. Medarbetare
på Säbo har betydligt fler delade turer än hemtjänsten.
Önskad tjänstgöringsgrad
Kostnader förknippade med att samtliga medarbetare skulle arbeta:
- minst åttio procent är ca 6 milj, en utökning motsvarande 15 tjänster.
- minst nittio procent ca 14 milj
- alla önskar arbeta heltid 26 milj.
Bemanningsnyckel per säboplatser om samtliga arbetar heltid, 0,91 jämfört med
nuvarande 0,65/0,68.
Beräkningarna är teoretiska, i praktiken bedöms inte så många önska höjd
tjänstgöringsgrad. Min bedömning är, efter en nyligen genomförd inventering av
enhetscheferna, att de som önskar höja sin tjänstgöringsgrad motsvarar en
kostnadsökning på 2-3 miljoner.
Delad tur
Delade turer ska bort på sikt. I ett första steg är det rimligt att reducera antalet
delade turer till hälften. Kostnaden är mycket svår att beräkna.
1 delad tur ersätts med en extra tur = timanställd lördag och söndag. Nuvarande schema läggs varannan helg. Ökad tjänstgöringsgrad ökar inte ”antal huvuden” så man får inte ut mer på helgen av en medarbetare trots ökad tid.
Delad tur kan ersättas med långtur men på vård och omsorgstunga äldreboenden och demensenheter är det inte att rekommendera.
Hypotes; kostnad för hela Säbo om en delad tur tas bort lördag och söndag:
2 turer per avdelning måste ersätta delad tur lördag och söndag.
2 turer à 6 timmar/ ca 10 avdelningar= 120 timmar/helg.
120 timmar à 250 kr =30 000 kr/helg.
30 000 * 52 veckor = ca 1,5 miljoner.
Bedömning
Önskad tjänstgöringsgrad i kombination med att ta bort delade turer är kostnadsdrivande, troligen motsvarande 4-5 miljoner kronor för Säbo.
Alla medarbetare som arbetar på Säbo kommer att bli berörda av förändringar
relaterade till önskad tjänstgöringsgrad, inte bara de medarbetare som ökar sin
tid. Det är en viktig aspekt och den är kommunicerad med fackliga företrädare.
Sjukfrånvaron är hög i nuläget. I samband med en bemanningshöjning och
schemaförbättring är sannolikheten hög för en minskad sjukfrånvaro. De kostnader som idag är relaterade till frånvaro skulle då minska och istället ge utrymme för en finansiering av ökad bemanning.
Det krävs en strategi på lång sikt för att göra förändringarna. De delar som i nuläget är angelägna för att komma igång är:
- Projektledare anställs på halvtid. Kostnad 200 tkr per år.
- Projektgrupp bildas där enhetschefer för Säbo, medarbetare, fackliga företrädare, ekonom och personalresurs ingår.
- Styrgrupp bildas.
- En del av verksamheten får utgöra pilot, att prova förändringar på en begränJusterandes sign
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sad enhet bedöms vara en bra början.
- Facklig förankring säkras genom att en företrädare från fackförbundet Kommunal ingår i projektgruppen.
(Heltidsmåtten för personal inom vård/omsorg:
undersköterska/vårdbiträde 37 tim/v. (80 % = 29,6 tim/v)
undersköterska/vårdbiträde natt 36,33 tim/v. (80 % = 29,06 tim/v)
Sjuksköterska 38,25 tim/v. (80 % = 30,6 tim/v)
Sjuksköterska natt 34,06 tim/v. (80 % = 27,24 tim/v)
Kommunledningskontorets bedömning
Arbetet med att avskaffa delade turer pågår inom socialnämndens verksamhetsområde. Förändringen måste ske över tid då det är behov av ”många personer” för att tillgodose dygnsvila, veckovila, kväll och helgbemanning.
Eftersom motionären anser att delade turer ska avskaffas snarast möjligt, kan
motionen anses besvarad då nämnden/förvaltningen arbetar med projektet att
höja tjänstgöringsgraderna och minska delade turer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 20 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 2 med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, anses besvarad och
bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som anser motionen besvarad
röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 13)
Motionen ska därmed anses besvarad
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 3 nej
att

motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.

_____________________________

§ 57

Dnr 2015/223-109 KS

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.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-09-14 § 128 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
bifalls då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag och beslut på externa hemsidan redan pågår.
Kommunledningskontorets bedömning
Arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag och dess behandling påbörjades 2013. Eftersom även detta arbete kräver att personalen på kommunledningskontoret bevakar och lägger ut dels inkomna förslag och dels behandlingen har arbetet inte prioriterats eftersom andra arbetsuppgifter tagit större
plats.
Ambitionen på kommunledningskontoret är givetvis att försöka uppdatera sidan
och hålla den á jour. Arbetet kommer att utföras när tid finns om inte extra resurser tilldelas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 21 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag
och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 31 kommunfullmäktige
att bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag
och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

36 (40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-14

35-61

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag
och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras.

_____________________________

§ 58

Dnr 2015/256-109 KS

Återkallande av motion; Per Lublin (nÖP) – byt namn på kommunen till
Norra Ölands stad.
Vid dagens sammanträde meddelar Per Lublin (nÖP) att motionen återtas.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare
behandling.
_____________________________

§ 59

Dnr 2015/257-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Borgholms Stad
med Ölands norra kommun.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Borgholms
stad med Ölands norra kommun.
Kommunfullmäktige lämnar 2015-10-19 § 143 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-29 föreslår kommunledningskontoret att motionen
avslås med motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men liknar inte ett namn.
Kommunens område motsvarar socknarna: Alböke, Bredsättra, Böda, Egby,
Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs,
Runsten och Räpplinge. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862
landskommuner med motsvarande namn. I området fanns också sedan 1816
Justerandes sign
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Borgholms stad som 1863 bildade en stadskommun. Vid kommunreformen
1952 bildades storkommunerna Gärdslösa (av de tidigare kommunerna Gärdslösa, Högsrum, Långlöt, Runsten och Räpplinge), Köpingsvik (av Alböke, Bredsätra, Egby, Föra, Köping och Löt) samt Ölands-Åkerbo (av Böda, Högby, Källa
och Persnäs) medan Borgholms stad förblev oförändrad. 1969 införlivades i
staden Köpingsviks och Gärdslösa landskommuner. Borgholms kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Borgholms stad. 1974
införlivades Ölands-Åkerbo kommun. (Källa: Andersson, Per (1993). Sveriges
kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-8778405-X)
Borgholms stad var fram till kommunreformen 1969/1971 ett geografiskt område begränsat till 2 km2 runt tätorten Borgholm. Det skulle vara vilseledande
att kalla hela kommunen, inalles 678 km2 för stad. Däremot skulle namnet
Norra Ölands kommun vara en korrekt benämning inför en eventuell sammanläggning med Mörbylånga och Kalmar kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 23 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands
norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan inte anses
vara ett namn
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 34 med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands
norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan inte anses
vara ett namn

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag på och bifall
till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som avslår motionen röstar ja.
Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster, 1 nej röst och 1 ledamot avstår från att
rösta (BILAGA 14)
Motionen ska därmed avslås.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 31 ja mot 1 nej och 1 avstår
att

avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med
Ölands norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan inte
anses vara ett namn.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________

§ 60

Dnr 2015/263-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) - skattesänkning alternativt höjt bostadsbidrag
till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att pensionärer som har max 12 000 kronor i pension ska få en skattesänkning
med 500 kronor per månad eller alternativt ett höjt bostadsbidrag med 500
kronor per månad.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 149 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden beslutade 2015-10-19 § 149
att avslå motionen då dessa frågor inte ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-23 § 36 kommunfullmäktige
att avslå motionen då dessa frågor inte ligger inom kommunens ansvarsområde.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen då dessa frågor inte ligger inom kommunens ansvarsområde.

_____________________________
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Dnr 2015/264-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – fria busskort till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att pensionärerna i Borgholms kommun ska erhålla gratis busskort.
Kommunfullmäktige lämnar 2015-10-29 § 150 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-29 föreslår kommunledningskontoret att motionen
avslås med anledning av de höga kostnader som fria busskort medför.
Kommunledningskontorets bedömning
För närvarande bor ca 3 500 pensionärer i Borgholms kommun. Kalmar
Länstrafiks gällande taxor för månadskort är från och med 1 januari 2016 1 480
kr vid resa över fem zoner eller mer (från norr till söder i Borgholms kommun är
det åtta zoner). Uppskattad kostnad för fria resor blir, förutsatt att samtliga
pensionärer vill ha frikort:
- per månad ca 5,2 mkr
- per år ca 62,7 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning av de höga kostnader som fria busskort
medför.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 37 med 8 ja mot 1 nej och 2 avstår
kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till de höga kostnader som fria busskort
medför.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) och Karl-Gustav Stegermark (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag på och bifall
till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som avslår motionen röstar ja.
Den som bifaller motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 8 nej-röster och 6 ledamöter avstår från
att rösta (BILAGA 15)
Motionen ska därmed avslås.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 19 ja mot 8 nej och 6 avstår
att

avslå motionen med hänvisning till de höga kostnader som fria busskort
medför.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA inte inkommen vid justering
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 Kf 2016-03-14
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 18:05:15.
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
Karl-Gustav Stegermark
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-

Tjänstgörande ersättare

Kennert Georgsson

Lotta Öhrsvik Gibson

§§ 35 - 53

Närv.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N A F
e v r
j

s å
t

n
v
.

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

Jenny Sunnman

Iren Persson
Johanna Nilsson
Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson
Ing-Britt Nilsson

SUMMA:

34

0 0 1

BILAGA 2 KF 2016-03-14 § 44
Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 19:12:25.

8b . Antagande av Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommun
bostadslägenheter
Ja = avgöra ärendet ikväll Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

23

10

1

1

BILAGA 3 KF 2016-03-14 § 44
Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 19:14:37.

8b . Antagande av Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommun
bostadslägenheter
Ja = ingen ändring Nej = införa ändring
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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

24

9

1

1

BILAGA 4 KF 2016-03-14 § 44
Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 19:16:16.

8b . Antagande av Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommun
bostadslägenheter
Ja = avslå yrkandet Nej = bifall till yrkandet
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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

23

9

2

1

BILAGA 5 KF 2016-03-14 § 46

Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 19:47:47.

10. Antagande av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Ja = avgöra ikväll Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X
X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson

X
Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

24

10

0

1

BILAGA 6 KF 2016-03-14 § 46

Omröstningslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 19:48:56.

10. Antagande av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Ja = KS förslag Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X
X
X
X
X
X
X

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson

X
Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

26

2

6

1

BILAGA 7 KF 2016-03-14 § 47

Omröstningslista nr. 6
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 20:32:17.

11. Inrättande av Enhet för integrationssamverkan samt anvisning av budgetmedel
Ja = bifall Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Kennert Georgsson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X

Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
Iren Persson
Johanna Nilsson

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

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson
Ing-Britt Nilsson

SUMMA:

31

3

0

1

BILAGA 8 KF 2016-03-14 § 48

Omröstningslista nr. 7
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 21:23:41.

12. Prioritering tillfälligt statsbidrag Marcels tillägg:
Ja = avslag Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X

Bengt Jonsson

X
X
X

X
X

Sofie Jakobsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

17

16

1

1

BILAGA 9 KF 2016-03-14 § 48
Omröstningslista nr. 8
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 21:25:31.

12. Prioritering tillfälligt statsbidrag
Ja = avslag Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

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

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson
Ing-Britt Nilsson

SUMMA:

24

10

0

1

BILAGA 10 KF 2016-03-14 § 48
Omröstningslista nr. 9
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 21:31:01.

12. Prioritering tillfälligt statsbidrag
Ja = avslag Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
X

Iren Persson
Johanna Nilsson

X

Bengt Jonsson

X
X
X

X
X

Sofie Jakobsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

17

16

1

1

BILAGA 11 KF 2016-03-14 § 48

BILAGA 12 KF 2016-03-14 § 54
Omröstningslista nr. 10
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 21:48:54.

14. Motion (Erik Arvidsson -) - Rätt till heltid samt avskaffande av delade turer och sovande jour för
kommunens anställda.
Ja = anses besvarad Nej = bifall till motionen
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
Karl-Gustav Stegermark
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

Kennert Georgsson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson

X
X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
Iren Persson
Johanna Nilsson

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

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson
Ing-Britt Nilsson

SUMMA:

30

3

0

2

BILAGA 13 KF 2016-03-14 § 56

Omröstningslista nr. 11
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 21:52:46.

16. Motion (Per Lublin nÖP) - avskaffa delade turerna hos kommunens anställda inom vård och omsorg
snarast möjligt.
Ja = KS förslag Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Kennert Georgsson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson §§ 35-54

X
X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
Iren Persson
Johanna Nilsson

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

Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson
Ing-Britt Nilsson

SUMMA:

30

3

0

2

BILAGA 14 KF 2016-03-14 § 59

Omröstningslista nr. 12
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 21:57:47.

19. Motion (Per Lublin nÖP) - byt namn på kommunen till Borgholms stad med Ölands norra kommunJa
= avslåNej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Kennert Georgsson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
Lotta Öhrsvik Gibson §§ 35-53

X
X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

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

Iren Persson
Johanna Nilsson
Bengt Jonsson

Sofie Jakobsson
Ing-Britt Nilsson

SUMMA:

31

1

1

2

BILAGA 15 KF 2016-03-14 § 61

Omröstningslista nr. 13
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2016 klockan 22:05:51.

21. Motion (Lasse Leijon SD) - fria busskort till kommunens pensionärer
Ja = avslag Nej = 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
Karl-Gustav Stegermark
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

Nej

Avst

Frånv

X
X
Kennert Georgsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lotta Öhrsvik Gibson §§ 35-53

X
X
X
X
X
X

Jenny Sunnman

X
X
X
X
Iren Persson
Johanna Nilsson

X
X
X

Bengt Jonsson

X
X
X

Sofie Jakobsson

X
X

Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
SUMMA:

19

8

6

2

