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Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 88

Godkännande av kungörelse.

§ 89

Godkännande av dagordning.

§ 90

Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande
Borgholms torg.

§ 91

Interpellation (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande
förhandling med KLT om pensionärsrabatt.

§ 92

ANMÄLAN: Motion (Lasse Leijon SD) – åldersbestämning av ensamkommande barn.

§ 93

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

§ 94

Allmänhetens frågestund.

§ 95

Information; revisionen.

§ 96

Information; Kalmarsunds Gymnasieförbund.

§ 97

Allmänpolitisk debatt.

§ 98

Interpellation (Marcel van Luijn M) till och svar från socialnämndens
ordförande och kommunstyrelsens ordförande gällande Höken.

§ 99

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande vattenfrågan.

§ 100 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
med frågor om HVB-hem.
§ 101 Prioritering tillfälligt statsbidrag
§ 102 Antagnade av reviderade Riktlinjer för alkoholservering, tobak och
folkölsförsäljning i Borgholms kommun.
§ 103 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2015, Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
§ 104 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2015, Ölands
Kommunalförbund.
§ 105 Ansvarsfrihet 2015 för Regionförbundet, Primärkommunala nämnden och
Kommunernas hus.
§ 106 Motion (Eva Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
_____________________________

§ 88
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________
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§ 89
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) meddelar följande fyra tillkommande
ärenden:
Två interpellationer till kommunstyrelsens ordförande.
Motion.
Val av revisor.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillkommande ärenden.
_____________________________

§ 90

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande Borgholms torg.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Känns det bra att ena stunden använda sig av stora ord som demokrati och
medborgarinflytande och samtidigt andra stunden beröva medborgarna varje
möjlighet till inflytande över den slutliga utformningen av stadens torg?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

§ 91

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande förhandling med KLT om pensionärsrabatt.
Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Sverigedemokraterna Borgholm tycker att kommunen å det snarast ska förhandla med KLT om en pensionärsrabatt.”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________
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Dnr 2016/127-109 KS

ANMÄLAN: Motion (Lasse Leijon SD) – åldersbestämning av ensamkommande barn.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-05-16
att kommunen så snart som möjligt ska komma igång med åldersbestämning
av de s k ”ensamkommande barnen” medelst magnetröntgen av tillväxtzonerna i knäna. Det är ju inte meningen att en massa vuxna män ska beblandas med barnen i våra skolor och uppbära förmåner som är tänkta till
barnen.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
_____________________________

§ 93

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; ny revisor Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.
Kommunfullmäktige godkände 2016-04-18 § 65 Ann-Kristin Forsmans (M)
avsägelse från uppdraget som revisor.
Moderaterna föreslår Christer Johnsson (M) till ny revisor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Christer Johnsson, Tingstugatan 5, 387 36 Borgholm, till ny (M)revisor för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB för tiden
2016-05-17--2018-12-31.

_____________________________

§ 94
Allmänhetens frågestund.
Bertil Westlund uppmanar kommunen att satsa på våra pensionärer och arbeta för att bli ett ”paradis” för pensionärerna.
_____________________________
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§ 95
Information; revisionen.
Ordförande i revisionen Anders Marell (C) informerar om genomförd granskning av materiella anläggningstillgångar Borgholm och påpekar vikten av att
politikerna tar sig tid att gå igenom för att få förståelse för vikten av dessa.
Av granskningen framgår att inga allvarliga fel eller någon allvarlig kritik
framkom vid granskningen. Därmed har kommunens internkontroll avseende
anläggningstillgångar förbättrats sedan 2009 års granskning.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 96
Information; Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Förbundschef Joachim Håkansson och ekonomichef Carina Cerafiani informerar om gymnasieförbundets verksamhet, elevantal, elevutveckling, utbildningar, planering, måluppfyllelse och ekonomi.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 97
Allmänpolitisk debatt.
Under den allmänpolitiska debatten framför respektive partis företrädare partiets åsikter och synpunkter i ett flertal ärende bland andra: arbetsgivaransvar
och personalpolitik, samarbete, ekonomi, befolkningsutveckling, skolskjutsupphandling, lärarlöner, framtida behov av äldreboende, krav på bättre beslutsunderlag, frågan om vem som räknas till kommunens medborgare, lokalförsörjning, vattensituationen, investeringsbehov i kommunens lokaler, återanställning vid pensionsavgång, vikten av allmänpolitiska debatter.
_____________________________
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Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Marcel van Luijn M) till och svar från socialnämndens
ordförande och kommunstyrelsens ordförande gällande Höken.
Kommunfullmäktige gav 2016-04-18 § 67 Marcel van Luijn (M) rätt att ställa
följande interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S)
och till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Beslutet att köpa och renovera fastigheten Höken för socialförvaltningens
administration togs i kommunfullmäktige i september 2015.
Efter beslutet lät det så här från majoriteten:
"Förvaltningen vill flytta in så fort som möjligt." (ordf SN)
"De har väntat så länge på nya lokaler och behöver det." (ordf SN)
"Nu tar vi nästa steg och börjar planera för att flytta in." (ordf SN)
"Det är bara att flytta in.” (KSO)
"Maxtak på 10 mkr, så att det inte skenar iväg." (FÖL)
Verkligheten idag:
Kommunstyrelsen informerades inte, men när jag ställde en fråga om inflyttningsdatum vid KS-sammanträde den 22 mars fick vi plötsligt veta att det befintliga hyreskontraktet i Kamelen hade förlängts med 3 månader till december 2016.
Vi undrar vad som hände med öppenhet, transparens och insyn i beslutsprocesser. Därför önskar vi svar på följande frågor:
1. När beslutades att förlänga hyreskontraktet i Kamelen?
2. Vem beslutade detta?
3. Varje KS-sammanträde börjar med punkten “Information från verksamheten”. Varför informerades inte om beslutet att förlänga hyreskontraktet?
4. Hur finansieras denna extra 300 000 kr i hyra?
5. Varför började inte planeringen för att flytta in direkt efter köpet, som det
var sagt?
6. Hur mycket anser ni att detta projekt kommer att kosta i slutänden?
7. Kommunfullmäktige beslutade att den slutliga kvaliteten på arbetsplatserna ska bli minst lika bra som nuvarande. På vilket sätt kommer dessa kontorslokaler att ha en bättre arbetsmiljö?
8. När kan personalen på socialförvaltningen äntligen flytta in i de utlovade
lokalerna?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen även för socialnämndens ordförandes räkning
enligt följande:
”1.När beslutades att förlänga hyreskontraktet i Kamelen?
Det har inte tagits några beslut om att förlänga hyreskontrakt på Kamelen.
Dock för vi diskussion med hyresvärden om möjligheten att kunna göra detta
t o m den 31.december 2016.
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2. Vem beslutade detta?
Det finns inget beslut om detta än.
3. Varje KS-sammanträde börjar med punkten “Information från verksamheten”. Varför informerades inte om beslutet att förlänga hyreskontraktet?
Det finns inget beslut om detta än.
4. Hur finansieras denna extra 300 000 kr i hyra?
Hyreskostnaden för lokalen på Kamelen är budgeterat för hela året.
5. Varför började inte planeringen för att flytta in direkt efter köpet, som
det var sagt?
Vi har varit tvungna att prioritera ombyggnation av andra fastighetsobjekt före
Höken orsakad av flyktingsituationen i vår kommun och i hela Sverige.
6. Hur mycket anser ni att detta projekt kommer att kosta i slutänden?
I skrivande stund saknar vi en genomgående kostandsberäkning och därför
är det svårt att precisera kostnaden. Den faktiska kostnaden vet vi först när vi
upphandlar.
7. Kommunfullmäktige beslutade att den slutliga kvaliteten på arbetsplatserna ska bli minst lika bra som nuvarande. På vilket sätt kommer
dessa kontorslokaler att ha en bättre arbetsmiljö?
Nuvarande lokaler på Kamelen har påtagliga brister både när det gäller den
fysiska arbetsmiljön och säkerheten vilket har påvisats sig vid flertal skyddsronder. Det finns ett åtgärdsprogram för de nya lokalerna som bland annat
omfattar utbyte av ventilation, energibesparingar och åtgärder som är nödvändiga för att garantera säkerhet för våra medarbetare. Dessutom har
byggnaden använts för kontorsändamål tidigare vilket medför en lättare anpassning för den framtida tilltänkta användningen. Bostadsdelen (HVB)
kommer att kräva några fler åtgärder än övriga utrymmena på övre våningen.
Men den delen av bygganden har genererat betydande hyresintäkter till
kommunen.
8. När kan personalen på socialförvaltningen äntligen flytta in i de utlovade lokalerna?
Inflyttningen kommer att påbörjas efter semestern och förhoppningsvis är vi
klara i december 2016. Alla våra fastighetsombyggnationer under året
hänger ihop med flyktingsituationen och de olika projekten är beroende av
varandra.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________
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Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande vattenfrågan.
Ärendet utgår vid dagens sammanträde då Borgholm Energi AB:s ordförande
Carl Malgerud (M) inte är närvarande. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_____________________________

§ 100

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande med frågor om HVB-hem.
Kommunfullmäktige gav 2015-04-18 § 69 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”1.Hur mycket intäkter är garderade för ditt tilltänkta HVB-hem i f d Vårdcentralens lokaler på ”lasarettsområdet” som torde kosta minst 10 miljoner
kronor för kommunen att iordningsställa?
2. Vad finns det för bindande avtal som säkrar hyresintäkter till kommunen?
3. Vad för ekonomisk konsekvensanalys har gjorts för projektet?
4. Hur pass bråttom är det med projektet och varför?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”1. Ca 4 mkr av de totalt 12,5 mkr som vi får från Migrationsverket per år kan
vi räkna som hyresintäkt.
2. I dagsläget har vi ett ettårigt avtal med Migrationsverket för 79 ungdomar.
Med tanke på de långa handläggningstiderna i asylprocesserna och att vi har
ett ansvar för ensamkommande ungdomar upp till 21 år ålder så kan jag
konstatera att behoven av HVB hem kommer att kvarstå under minst 3 år
framöver. Även om prognoserna om antalet ensamkommande ungdomar
som förväntas komma till Sverige pekar på att behoven av platser på HVB
hem kommer att minska framöver så kommer nya placeringar att ske även i
framtiden.
3. Under ett år ger 18 platser på HVB hem totalt 12 483 000 kr i intäkt. Om vi
räknar att en tredjedel ska täcka boendekostnader eller räknas som en hyresintäkt så får vi en återbetalningstid för vår investering på drygt två år. Det
är ett projekt med ett ganska lågt risktagande med tanke på den korta återbetalningstiden. Dessutom höjer vi standarden och energieffektivisering på en
byggnad som har stått tom under mer än två år och inneburit höga kostnader
för kommunen. De ombyggda lokalerna kan användas brett i framtiden även
när behovet av HVB hem för ensamkommande barn minskar som t ex ”vanJusterandes sign
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ligt” HVB hem där vi kan ta hem kommunens placeringar och på det sättet
minska våra kostnader för dem. Utslussningsboende, studentboende och
boende för vikarier är också möjliga användningsområden.
4. Våra byggprojekt hänger ihop med varandra och det handlar mycket om
att frigöra lokaler på Höken för socialförvaltningens personal. Vi har även externa boende för ensamkommande barn som är tilltänkta att flyttas till kommunala boendet på Ekbacka vilket gör att vi får en betydande hyresintäkt till
kommunen.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 101

Dnr 2016/31-047 KS

Prioritering tillfälligt statsbidrag.
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-02-23 § 23 till utbildningsnämnden
att ta fram ett förslag kring prioritering av de 9,1 mkr som är riktade till att
användas för utbildningsverksamhet med stora behov. Förslaget bör innehålla beskrivning, motivering och summor. Förslaget ska slutligt behandlas av kommunfullmäktige..
Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog till förvaltningen att göra en
tjänsteskrivelse på förslag till äskande av medel till prioriterande områden.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-23 redogjorde t f förvaltningschef Kim Jakobsson för uppdraget
Utbildningsnämnden beslutade 2015-03-23 § 27
att följa förvaltningens förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad 10
mars 2016 enligt följande:
• 3 000 tkr till utemiljö för skola och förskola
• 2 500 tkr till upprustning av undervisningslokaler
• 1 000 tkr till pedagogisk IT-utrustning
• 500 tkr till personalförstärkningar
• 500 tkr till läromedel för skola och förskola
• 300 tkr till inventarier för skola och förskola
• 300 tkr till kompetensutveckling
• 248 tkr till integrationsfrämjande aktiviteter
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-26 § 80 med 10 ja mot 1 nej föreslår
kommunfullmäktige
att godkänna att följande åtgärder, i enlighet med utbildningsnämndens för
slag, genomförs inom ramen för statsbidraget om 9,1 mkr som är riktade
till att användas till utbildningsverksamhet med stora behov:
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• utemiljö för skola och förskola
• upprustning av undervisningslokaler
• pedagogisk IT-utrustning
• personalförstärkningar
• läromedel för skola och förskola
• inventarier för skola och förskola
• kompetensutveckling
• integrationsfrämjande aktiviteter
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att prioritera medlen för stegvis återetablering av
grundskolan till Runstens skola.
Monica Enberg (S) och Marcel van Luijn (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; godkännande av
kommunstyrelsens förslag samt Lublins förslag gällande prioritering av medlen till stegvis återetablering av grundskolan till Runstens skola, vilka ska
ställas under proposition
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 3 nej
att

godkänna att följande åtgärder, i enlighet med utbildningsnämndens
förslag, genomförs inom ramen för statsbidraget om 9,1 mkr som är
riktade till att användas till utbildningsverksamhet med stora behov:
• utemiljö för skola och förskola
• upprustning av undervisningslokaler
• pedagogisk IT-utrustning
• personalförstärkningar
• läromedel för skola och förskola
• inventarier för skola och förskola
• kompetensutveckling
• integrationsfrämjande aktiviteter

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________
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Dnr 2014/84-702 KS

Antagande av reviderade Riktlinjer för alkoholservering, tobak och
folkölsförsäljning i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsen återremitterade 2015-06-23 § 120 då framtagna riktlinjer för alkoholservering till samhällsbyggnadsnämnden för att
- utreda möjligheten till utökad serveringstid under sommarmånaderna.
- uppluckra riktlinjerna för att mera likna Kalmar kommuns riktlinjer.
- i riktlinjerna specificera betydelsen av ”speciella tillfällen”.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-03-31 § 71 kommunfullmäktige
att anta förslaget om Riktlinjer för alkoholservering, tobak- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun
Av samhällsbyggnadsnämndens paragraf framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen övertog ansvaret för alkoholhandläggningen 2012-11-01. Då fanns
det aktuella riktlinjer; Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering; antagna hos socialförvaltningen och kommunfullmäktige (2012-10-01). Riktlinjerna fortsatte att gälla för arbetet med prövning av ansökningar och tillsyn
enligt alkohollagen (2010:1622).
En förändring gällande utökad serveringstid antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-27. Riktlinjerna i sin helhet genomgick en försiktig revidering som antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2014-03-26, § 60. Kommunfullmäktige återremitterade Riktlinjer för alkoholservering i Borgholms kommun, § 195, 2014-10-27 med uppmaning att:
•
Utreda möjligheterna till utökad serveringstid.
•
Jämföra riktlinjerna med Kalmar och andra turistkommuner.
Nya riktlinjer togs fram våren 2015, skrivna för att ge tydlig information om alkohollagens krav och tillämpning och ge svar på kommunfullmäktiges synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden godkände Riktlinjer för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun, 2015-05-28, § 111.
Kommunstyrelsen återremitterade dessa nya riktlinjer § 120, 2015-06-23
med uppmaning till samhällsbyggnadsnämnden att:
•
Utreda möjligheten till utökad serveringstid under sommarmånaderna
•
Uppluckra riktlinjerna för att mer likna Kalmar kommuns riktlinjer.
•
I riktlinjerna specificera betydelsen av ”speciella tillfällen”.
Under fjolåret togs helt nya riktlinjer fram efter kontakt med andra turistkommuner i Sverige och kommuner i länet. Arbetet med riktlinjer enligt alkohollagen utfördes parallellt med Mönsterås kommunledning. Då samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholm på begäran ansvarar för tillståndsgivning och
alkoholtillsyn i Mönsterås kommun, var detta ett naturligt samarbete. Överlåtelsen av alkoholhandläggningen till samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun gäller sedan 2013-09-01 enligt upprättat avtal.
Dessa nyskrivna riktlinjer fick klartecken från länsstyrelsen, den instans som
utövar tillsyn över kommunal tillståndsgivning av serveringstillstånd i Kalmar
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län. De framarbetade riktlinjerna blev antagna av kommunfullmäktige i Mönsterås kommun 2015-09-28, § 198.
I jämförelse med Kalmar så är det nya förslaget inte mer begränsande, utan
ger större möjligheter till utökad serveringstid.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-26 § 84 kommunfullmäktige
att anta reviderade Riktlinjer för alkoholservering, tobak- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun efter vissa redaktionella ändringar.

Till dagens sammanträde har riktlinjerna kompletterats med de redaktionella
ändringar som kommunstyrelsen påpekat.

Yrkanden
Jan Olof Forslund (S) yrkar bifall till kommunstyrelens förslag.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reviderade Riktlinjer för alkoholservering, tobak- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun.

Ersätter § 64/09 antagna riktlinjer.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
_____________________________
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Dnr 2016/83-042 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2015, Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnar 2016-03-24 § 23 årsredovisning 2015 till medlemskommunerna för godkännande. Årets resultat uppgår
till 5,1 mkr.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-26 § 86 kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning för Kalmarsunds Gymnasieförbund för år 2015.
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund tillstyrker 2016-04-01 att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för år 2015 för Kalmarsunds Gymnasieförbunds
styrelse samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

att

godkänna årsredovisning för Kalmarsunds Gymnasieförbund för år
2015.

Jäv
Jan-Olof Forslund (S) och Björn Andreen (M) anmäler jäv och deltar inte i
ärendets beredning och beslut.
_____________________________

§ 104

Dnr 2015/280-042 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2015, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2016-03-14 § 11 årsredovisning
2015 till medlemskommunerna för godkännande. Årets resultat uppgår till
1 567 tkr.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-04-26 § 85 kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning för Ölands Kommunalförbund för år 2015.
Ölands Kommunalförbunds revisorer tillstyrker i revisionsberättelse 2016-0418 att fullmäktige beviljar ansvarfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma och tillstyrker att årsredovisnigen för år 2015 godkänns.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för år 2015 för Ölands Kommunalförbunds styrelse samt de enskilda ledamöterna i densamma.

att

godkänna årsredovisning för Ölands Kommunalförbund för år 2015.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Jan-Olof Forslund (S), Maria Lindmark (MP), Lars-Erik
Larsson (V), Sofie Loirendal (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Stig Bertilsson
(C), Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M)
anmäler jäv och deltar inte i ärendet beredning och beslut.
_____________________________

§ 105

Dnr 2016/89-106 KS

Ansvarsfrihet 2015 för Regionförbundet, Primärkommunala nämnden
och Kommunernas hus.
Regionförbundet hemställer 2016-04-12 att kommunfullmäktige i länets
kommuner med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets i Kalmar läns styrelse
Regionförbundet i Kalmar läns revisorer tillstyrker i revisionsberättelse 201604-08 att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets styrelse,
Kommunernas Hus och Primärkommunala nämnden och de förtroendevalda
i dessa organ.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för år 2015 för Regionförbundets styrelse, Kommunernas Hus och Primärkommunala nämnden och de förtroendevalda i dessa organ.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Sofie Loirendal (FÖL) och Eddie Forsman (M) anmäler jäv
och deltar inte i ärendets beredning och beslut.
_____________________________
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Dnr 2015/288-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion inkommen 2015-11-25
- att Borgholms kommun kompletterar sina reningsverk med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-12-14 § 193 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-01-11 föreslår kommunledningskontoret att motionen bör avslås med hänvisning till de kostnader (provtagningar och eventuella
ombyggnader, filterkompletteringar) som ett genomförande av motionen
skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att rena avloppsvattnet.
Däremot bör information ges till medborgarna hur de ska hantera överblivna
läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.
Har kommunstyrelsen för avsikt att bifalla motionen bör medel reserveras
dels till föreliggande provtagningar ca 150 000 kr för 12 provtagningar under
ett år och dels kostnaderna för eventuell ombyggnation av kommunens reningsverk.
Vid en eventuell ombyggnation av alla reningsverk i Borgholms kommun för
rening av läkemedelsrester gäller LOU då ombyggnationerna är en avsevärd
investering.
Motionen från Eva Wahlgren (C) har behandlats i samråd med Borgholms
Energi AB som är huvudman för kommunalt VA i Borgholms kommun.
Kommunledningskontorets bedömning
Borgholm Energi är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsledningarna i Borgholms kommun och ansvarar för dess drift och skötsel inom verksamhetsområdena.
Det finns i dagsläget inget myndighetskrav att rena avloppsvattnet ifrån läkemedelsrester eller att göra analyser av halten läkemedelsrester i avloppsvattnet, men det finns några pilotanläggningar där man utför försöksverksamhet med rening av läkemedelsrester på kommunala VA-verk i Sverige.
Om kommunen avser att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester bör man
först börja med en serie provtagningar för att få en uppfattning av de nuvarande nivåerna. Därefter kan man ta ställning till eventuella åtgärder så som
att medverka som pilotanläggning i projekt med Länsstyrelsen eller liknande.
En generell provtagning kostar 12 240 sek/st och bör utföras under en längre
period, förslagsvis ett år för att se variationerna över säsongerna. Om man
tar ett prov i månaden kostar det 146 800 sek under ett år. Kostnaden för den
inledande provtagningen bör inte belasta VA-kollektivet då det inte är ett
myndighetskrav.
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En eventuell ombyggnation skulle kräva ytterligare ett reningssteg, vilket innebär betydande kostnader.
Beslutsunderlag
Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten
NR B2218 februari 2015.
Läkemedelsrester Stockholm vatten 2009
Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering Sam
4/2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-01 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Kommunstyrelsen föreslog 2016-03-22 § 69 kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till de kostnader (provtagningar och
eventuella ombyggnader, filterkompletteringar) som ett genomförande av
motionen skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att rena av
loppsvattnet.
Däremot bör information ges till medborgarna hur de ska hantera överblivna läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.

Vid dagens sammanträde informerar ordföranden att förslagsställaren Eva
Wahlgren (C) medgivit att ärendet tas upp till behandling, trots att hon inte är
närvarande vid sammanträdet.

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar på remiss till miljö- och hållbarhetsberedningen
med uppdrag att reda ut hur medborgarna ska informeras och även komma
med förslag om framtida hantering.
Stig Bertilsson (C) och Daniel Nilsson (C) stöder van Luijns yrkande om remiss till miljö- och hållbarhetsberedningen.
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen
dock ska Borgholm Energi AB uppmanas att informera medborgarna om
hantering av överblivna läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens förslag och förslag på remiss till miljö- och hållbarhetsberedningen, vilka ska ställas under proposition.
Propositionsställande
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder van Luijns m fl förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 5)
Ordföranden konstaterar att omröstningen kräver besked om hennes utslagsröst och meddelar att hon stöder kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja mot 16 nej och med avgörande av
ordförandens utslagsröst
att

avslå motionen med hänvisning till de kostnader (provtagningar och
eventuella ombyggnader, filterkompletteringar) som ett genomförande
av motionen skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att
rena avloppsvattnet.

Vidare uppmanas Borgholm Energi AB att informera medborgarna hur de ska
hantera överblivna läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2016-05-16
Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2016 klockan 18:08:00.
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
Sofie Jakobsson
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)
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)
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(S)
(SD)
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(S)
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)
(S)
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X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ing-Britt Nilsson

Torbjörn Nilsson

Pelle Nyborg

Daniel Nilsson
§§ 88-102

Iren Persson
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X
X
X
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X
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X
X
X

Kennert Georgsson
Bengt Jonsson

SUMMA:
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BILAGA 2 KF 2016-05-16 § 101

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2016 klockan 21:23:21.

11. Prioritering tillfälligt statsbidrag
Ja = bifall KS förslag Nej = Per Lublins förslag
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
Sofie Jakobsson
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

Ing-Britt Nilsson

Torbjörn Nilsson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

Daniel Nilsson

X
X
X
X
Iren Persson

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

Kennert Georgsson
Bengt Jonsson
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BILAGA 3 KF 2016-05-16 § 101

BILAGA 4 KF 2016-05-16 § 102

BILAGA 5 KF 2016-05-16 § 106
Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2016 klockan 22:02:37.

16. Motion Eva Wahlgren (C) - rena vattnet från läkemedelsrester
Ja = KS förslag Nej = remiss till Miljö- och hållbarhetsberedningen
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
Sofie Jakobsson
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
Ing-Britt Nilsson

X
X
X
X
X
X

Torbjörn Nilsson
X
X

X
Pelle Nyborg

X
X
X
X
X

Daniel Nilsson
§§ 88-102

X
X
X
X
X

Iren Persson

X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X
X
X

Bengt Jonsson
X

X
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