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Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 74

Godkännande av kungörelse.

§ 75

Godkännande av dagordning.

§ 76

Allmänhetens frågestund.

§ 77

Information; förstudie rörande hamnstrategi för Borgholms kommun avseende
mål, investeringar, driftsformer oh organisation.

§ 78

Information Ölandsleden Fyr till Fyr.

§ 79

Framtidsdiskussion.

§ 80

Godkännande av bolagets förvärv av fastighet Hammaren 8.

§ 81

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.

§ 82

Interpellation (Lasse Leijon SD) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande kommunens handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.

§ 83

Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.

§ 84

Återrapportering bifallen motion – införande av ”Mina timmar” inom
hemtjänsten.

§ 85

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2016; Kalmarsunds
Gymnasieförbund.

§ 86

Ansvarsfrihet 2016 för Regionförbundet, Primärkommunala nämnden och
Kommunernas hus.

§ 87

Avsägelse politiska uppdrag; Lasse Leijon (SD).

_____________________________

§ 74
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________

§ 75
Godkännande av dagordning.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande tillkommande
ärende:
Avsägelse politiska uppdrag, Lasse Leijon (SD)
Justerandes sign
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Ärendet behandlas sist vid dagens sammanträde.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen med
ovanstående tillkommande ärende.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
_____________________________

§ 76
Allmänhetens frågestund.
Ärendet utgår då inga frågor ställs.
_____________________________

§ 77

Dnr 2016/92-043 KS

Information; förstudie rörande hamnstrategi för Borgholms kommun
avseende mål, investeringar, driftsformer och organisation.
Projektledare Torbjörn Cederholm och Borgholm Energi AB:s vd Anders
Lindholm informerar om rubricerade förstudie och dess syfte samt det fortsatta arbetet.
Utifrån förstudien, granskningsrapport från PwC och genomförd hamnanalys
har Borgholm Energi AB beslutat att ta fram en åtgärdsplan som ska presenteras för kommunen inför fortsatta politiska beslut.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor vilka besvaras.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 78

Dnr 2011/110-312 KS

Information Ölandsleden Fyr till Fyr.
Eddie Forsman (M) och projektledare Bo Thoor informerar om arbetet med
Ölandsleden Fyr till Fyr.
Projektet påbörjades 2012 och beräknas vara klart årsskiftet 2018/2019.
Justerandes sign
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Arbetet med norra leden, Byrum-Skäftekärr-Byxelkrok, är försenat bland annat då det varit lång ledtid på länsstyrelsen för dessa sträckor. Arbetet med
södra leden pågår för närvarande med fyra sträckor: Albrunna-Grönhögen,
Grönhögen-Ottenby Vandrarhem, Torngård-Skärlöv, Ottenby-Torngård.
Delen Brofästet-Borgehage och Lundegård-Knäppinge saknas fortfarande.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor om projektet som besvaras.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 79
Framtidsdiskussion.
Representanter från de olika partierna framför de frågor som partiet anser
viktigast i för kommunens framtid, bland annat; bostäder, ekonomi, bra arbetsgivare/personalpolitik, medborgarinflytande, äldreomsorg, företagsklimatet, respekt för och genomförande av fattade beslut, befolkningsutvecklingen,
kompetensförsörjningsplan, skolor, Öland en kommun, miljö, kommunikation,
vatten, marknadsföring av kommunen för inflyttning och besöksnäringen, 6timmars arbetsdag.
Ordföranden tackar ledamöterna för en givande diskussion.
_____________________________

§ 80

Dnr 2017/107-252 KS

Godkännande av bolagets förvärv av fastighet Hammaren 8.
Borgholm Energi AB föreslår 2017-04-12 kommunfullmäktige
att godkänna förvärvet av fastigheten inom kvarteret Hammaren för maximalt 5,1 mkr.
att uppdra åt förvaltningsledningen att förvärva fastigheten för köpeskilling
om maximalt 5,1 mkr.
Av beslutet framgår att bolaget med förvärvet av fastigheten kan erbjuda industrimark/lokaler till det lokala näringslivet alternativt till egen verksamhet.
Fastigheten anse ligga strategiskt och geografiskt bra till och möjliggör ytterligare sammanhållen expansion inom området.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-25 redovisade Borgholm
Energi AB:s ordförande Carl Malgerud för ärendet. Det noteras att värdering
av fastigheten är gjord och förhandlingen är avslutad. Förvärvet avser fastig-
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heten Hammaren 8 till en köpeskilling om 5 075 tkr. Två tredjedelar av fastigheten är inte bebyggd.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-04-25 § 75 kommunfullmäktige
att godkänna Borgholm Energi AB:s förvärv av fastigheten Borgholm Hammaren 8 till en köpeskilling om 5 075 tkr.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns tre förslag till beslut; bifall, avslag samt återremiss, vilket ska ställas under proposition först.

Proposition - återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet i kväll.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i
kväll röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 3 nej-röster, 1 ledamot har anmält
jäv. (BILAGA 2)
Därmed ska ärendet avgöras i kväll.

Proposition – bifall/avslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 31 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter avstår från
att rösta. 1 ledamot har anmält jäv. (BILAGA 3)
Därmed bifalls förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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godkänna Borgholm Energi AB:s förvärv av fastigheten Borgholm
Hammaren 8 till en köpeskilling om 5 075 tkr.

Jäv
Tomas Lind (FÖL) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
_____________________________

§ 81

Dnr 2017/86-106 KS

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
Sveriges Kommuner och Landsting informerar i skrivelse 2017-03-24 om att
sedan styrelsen för SKL 2016-10-07 beslutat att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om
att sälja merparten av sina aktier i företaget SKL Företag AB. Förvärvet
trädde i kraft 2017-03-16.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och kunna använda sig av företagets tjänster.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av
och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja
och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner,
som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan
digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och
en hållbar utveckling.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande
möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns
likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och
företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks
också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som
blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja.
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners
digitalisering är:
• Medlemsgemensamma digitala lösningar.
• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
Justerandes sign
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• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.
I tjänsteskrivelse 2017-04-03 föreslår ekonomiavdelningen att kommunen
förvärvar fem aktier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-04 § 155 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att av SKL Företag AB förvärva fem (5) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-25 § 81 med 6 ja mot 4 nej föreslå
kommunfullmäktige
att av SKL Företag AB förvärva fem (5) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Marcel van Luijn (M) och 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 bifaller
förslaget.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar
ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 17 nej-röster (BILAGA 5)
Därmed bifalls förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja mot 17 nej
att

Justerandes sign
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godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto 1010-2204.
Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 6)
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 7)
_____________________________

§ 82

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Lasse Leijon SD) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande kommunens handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
Ordföranden meddelar att Lasse Leijon godkänt att interpellationen behandlas vid dagens sammanträde trots att han inte är närvarande.
Kommunfullmäktige gav 2017-03-13 § 23 Lasse Leijon (SD) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Alla kommuner ska ha en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Vilken är Borgholms handlingsplan?”

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar interpellationen enligt följande:
”I dagsläget har vi inte en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vår
särkerhetsansvarige har däremot deltagit vid flera träffar som anordnats av
den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Utifrån erfarenheter av de diskussioner som förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den nationella samordnaren dragit
ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår
från någon form av strategiskt dokument. En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och
konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Vi
kommer därför att påbörja arbete med framtagande av en sådan handlingsplan snarast.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________
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Dnr 2016/188-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- höj ”måltidspengen” till skolor och åldringsvård med 15-20 % så maten blir
av högre kvalitet.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-12 § 144 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-02-06 föreslår ekonomiavdelningen att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att kosten i Borgholms kommun håller redan idag hög
och jämn kvalitet. Detta är bekräftat i den undersökning som genomfördes
under maj månad 2016 i samarbete med socialförvaltningen.
De livsmedel som köps in är samtliga granskade av kostcheferna i Kalmar,
Emmaboda, Nybro, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommun. Tack vare
den insats som de enskilda kostcheferna gjort i upphandlingen har vi idag ett
stabilt och fint utbud av varor att tillgå.
Kostverksamheten tillhandahåller samtliga kosttyper samt måltider för olika
födoämnesallergier. Exempel på kosttyper och allergier är timbalkost, stomikost, lättuggat, finfördelat, glutenfritt, laktosfritt mm. Detta visar på hög kvalitet ut till de brukare och elever som har behov av specialkost.
Bedömning
2017 års budget för kostverksamheten är 14,4 mkr. Det ger ett portonspris på
36 kr för elevlunch och 50 kr för äldreomsorg inklusive helgarbetstid och efterrätt tre dagar per vecka. Genom att öka kostverksamhetens budget med
15 %, till 16,6 mkr ökar elevlunchen till 43 kr och äldreomsorgens måltid till
57 kr. Kosten i Borgholms kommun, håller enligt måltidsenkäten hög kvalitet,
och en budgetökning medför en relativt liten förändring per måltidspris i relation till kostnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-03-21 § 63 kommunfullmäktige
att avslå motionen
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
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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 stöder
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifall motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster. (BILAGA 8)
Motionen avslås därmed.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 9)
_____________________________
§ 84

Dnr 2014/20-109 KS

Återrapportering bifallen motion – införande av ”Mina timmar” inom
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige biföll 2016-03-14 § 53 motionen och uppdrog till socialnämnden att om ett år återrapportera till kommunfullmäktige vad som hänt
med anledningen av motionen.
Socialnämnden beslutade 2016-12-20 § 159 godkänna följande rapport
med anledning av bifallen motion:
Bakgrund
Hemtjänstinsatser syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet
så att den enskilde skall kunna fortsätta bo kvar hemma. 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. Politiska beslut av riktlinjer för hemtjänst ligger till grund för biJusterandes sign
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ståndsbeslut. I Borgholms kommun finns i nuläget ca 270 hemtjänsttagare
och det beviljas i snitt 12 000 hemtjänsttimmar per månad.
Mina timmar, kort sammanfattning enligt modellen man provade i Norrköpings kommun
Mina timmar enligt Norrköpings kommuns modell baseras på att den enskilde
får beviljat tid för insatser och sedan kan välja vilka insatser man önskar, när
de ska utföras och på vilket sätt. Den enskilde kan välja vilka insatser man
vill ha. Verksamheten blir på så sätt inte baserad på rätt till insatser efter behov utan mer önskemålsbaserad. Det är helt annorlunda än gällande lagstiftning, både inom sjukvården och inom omsorgen.
Synpunkter inhämtade från verksamhetsansvariga i Norrköping:
I Norrköpings kommun fattades politiskt beslut 2011 på införande av Mina
timmar. Omsorgsnämnden tillsatte en utredning som 2013 föreslog ett upplägg för hur Mina timmar skulle provas på fyra hemtjänstenheter. Projektledare rekryterades februari 2014 och projektet startade i november 2014.
Mina timmar avslutades redan i februari 2015 då LOV-beslut togs i Norrköpings kommun. I samband med valet 2014 bildades en ny omsorgsnämnd,
som valde en annan inriktning.
Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna men kostnadsökningar kunde inte påvisas. Den kostnadsberäkning som gjordes blev
dock osäker på grund av svårigheter med att få fram en ”prislapp på timmen”.
Ökad otydlighet har även påtalats kring att det inte är behov av insatser som
styr verkställigheten utan en kombination av behov och önskemål om insatser.
Det var få brukare som kunde välja och använda mina timmar som det var
tänkt, flera brukare missuppfattade vad Mina timmar innebar och trodde att
de skulle få både de beviljade timmarna utifrån behov och dessutom extra tid
för annat de önskade få hjälp med. Flera brukare påtalade en ökad möjlighet
att påverka och att personalen blev bättre på att få den enskilde delaktig.
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 ska ges. Brukarinflytande ska ske genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda enligt biståndsbeslut, på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Förändringar på mycket kort varsel
(samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. Nuvarande upplägg i hemtjänsten är baserat på den enskildes behov, biståndsbeslut och önskemål inom
ramen för behov, enligt gällande lagstiftning, enligt riktlinjer och politiska beslut i Borgholms kommun.
De beslut som fattats i Borgholms kommun, av socialnämnden (i enstaka fall
även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser har betydelse för hur hemtjänsten kan levereras:
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-

Resursfördelningsmodell: Modellen bygger på biståndsbeslut som beskriver behov och vilka insatser den enskilde behöver och har rätt att få. Modellen används i av flera kommuner och rekommenderas på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Modellen är även en förutsättning för att
Borgholms kommuns invånare ska kunna erbjudas hemtjänst i privat regi
enligt LOV, Lagen om valfrihet.

-

LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare ska
kunna välja utförare. Valet innebär att utförare, i kommunal regi eller av
privat aktör. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men
effekten anses övervägande positiv i uppföljningar av äldreomsorgen i s k
”LOV-kommuner”.

-

IBIC, Individens 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. Beslut
är fattat för att införa IBIC-modellen i Borgholms kommun.

-

Värdegrund och värdighetsgarantier: I Borgholms kommun arbetar vi
inom omsorgen enligt den nationella värdegrunden och enligt de värdighetsgarantier som tydliggör vilka insatser den enskilde har behov av samt
hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras.

Sammanfattning av rapporten
Beviljade hemtjänsttimmar omfattar de insatser den enskilde har behov av
och rätt till. Arbetssätt i hemtjänsten kan utvecklas med ännu större fokus
hur, när och på vilket sätt insatser ska ges. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att minska arbetsgrupperna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra
dagskontinuiteten så att den enskilde träffar färre medarbetare. Brukarinflytande/ brukarmedverkan ska fortsätta utvecklas inom nuvarande ram där genomförandeplanen och IBIC sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde ska även få mer information om befintliga möjligheter att påverka.
Den enskilde ska få de insatser man har behov av och rätt till enligt nuvarande lagstiftning och fattade politiska beslut. Socialnämnden har beslutat att
delaktighet och inflytande är mycket viktigt, lagstiftningen och hemtjänstens
riktlinjer betonar detsamma.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-04-25 § 87 rapporten till kommunfullmäktige.
Marcel van Luijn (M) och Per Lublin (nÖP) framför synpunkter på att motionen inte är genomförd enligt intentionerna.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna och anser motionen
därmed besvarad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
”Som en del av senaste valrörelse lämnade ledamoten i KSAU Ilko Corkovic
(S) på uppdrag av "Socialdemokraterna Norra Öland" i början av valåret
2014 in en motion om att efter en ekonomisk konsekvensbedömning successivt införa konceptet "Fria timmar" inom kommunala hemtjänsten, där den
enskilde själv bestämmer hur den beviljade insatstiden / timmarna ska användas.
Motionen lämnades till socialnämnden för beredning vilket utmynnade i att
dåvarande nämnden vid sitt sista möte för mandatperioden - när det efter socialdemokraternas valseger stod klart skulle ta över ledningen - på förslag
från socialförvaltningen ledd av överstekommandoran Ewa Ekman - passade
på att besluta att INTE ställa sig bakom ett införande av konceptet "Fria timmar".
Den nya kommunstyrelsen med Ilko som ordförande beslutade dock efter
långt om länge vintern 2016 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, vilket även blev kommunfullmäktiges beslut, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut i mars 2016. På förslag av Sune Axelsson (S) beslutades
samtidigt att socialnämnden om ett år skulle återrapportera "vad som hänt
med anledning av motionen".
Vad som "hände" med motionen blev dock sannerligen inte det som kommunfullmäktige hade beslutat. Socialförvaltningen med Ewa Ekman i spetsen
sammanställde istället en rapport enligt vilket ett genomförande av "Mina
timmar" skulle vara onödigt och det även i fortsättning skulle vara andra än
"den enskilde" som skulle ha avgörandet hur beviljad hemtjänsttid skulle användas. Ett synsätt som bygger på att sen "enskilde" visserligen skulle få
möjlighet att uttrycka önskemål men inte mer. Ungefär som att den som beviljas - och får betala för - hemtjänst samtidigt blir ner eller mindre omyndig
som hemtjänsttagare. Den enskilde skull få de insatser som han eller hon
hade laglig rätt till efter "behov", som avgörs efter tjänstemans behovsbedömning - lika för alla. Alltså stick i stäv mot vad som föreslagits i motionen
och mot kommunfullmäktige beslut. Rapporten levererades på socialnämndens bord i december redan december.
Överstekommandoran hade talat och socialnämnden, ledd av partipolitruxan
Gunilla Johansson (S), vågade inte gå emot henne utan godkände och ställde sig bakom rapporten. Sen vågade uppenbarligen inte Ilko gå emot Gunilla
Johansson utan satt helt tyst i kommunfullmäktige när rapporten nu kom upp,
trots påpekanden om att inget egentligen hade hänt med genomförandet av
den bifallna motionen. Ilko - som annars är den flitigaste i kommunfullmäktiges talarstol - valde nu istället att tiga still i sin bänk.
Själv tycker jag att det är viktigt att se till att göra sitt bästa för att det som
man går ut med i valrörelsen också blir genomfört, i vart fall när man i valet
fått mandat för att kunna göra det. Ilko är bra i många avseenden men här
tycker jag han kunde vara bättre. Nu är det hans ansvar att se till att "Mina
timmar" blir genomfört enligt kommunfullmäktiges beslut - oavsett motståndet
från socialförvaltningen.

Justerandes sign
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I annat fall kan jag tänka mig att själv göra det till en valfråga i nästa val. Man
ska inte behöva bli mer eller mindre omyndig om man beviljas hemtjänst.
Den enskilde måste själv ha valet hur hemtjänsten ska utföras! Punkt slut!
Per Lublin Nya Ölandspartiet”
____________________________

§ 85

Dnr 2017/104-042 KS

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2016; Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänner och överlämnar
2017-03-30 § 17 årsredovisning 2016 till medlemskommunerna.
Av årsredovisningen framgår att resultatet för 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheterna samlade resultat visar ett överskott om 3,1 mkr. Vid bokslutsavstämningen år 2015 uppgick motsvarande resultat till ett underskott om 13,7 mkr.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-04-25 § 84 kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning 2016 för Kalmarsunds Gymnasieförbund

Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund tillstyrker i revisionsberättelse
2017-03-20 att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet 2016 för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

att

godkänna årsredovisning 2016 för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Jäv
Jan Olof Forslund (S), Björn Andreen (M).
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2017/198-106 KS

Ansvarsfrihet 2016 för Regionförbundet, Primärkommunala nämnden
och Kommunernas hus.
Regionförbundet hemställer i skrivelse 2017-04-21 att medlemskommunerna
beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar läns styrelse för år 2016.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2017-04-12 att årsredovisningen
godkänns och att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen, Primärkommunala
nämnden och Kommunernas Hus.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet 2016 för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar
län, Primärkommunala nämnden och Kommunernas Hus.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Sofie Loirendal (FÖL), Eddie Forsman (M).
_____________________________

§ 87

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Lasse Leijon (SD).
Lasse Leijon (SD) avsäger sig i skrivelse 2017-05-15 sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för SDledamot i kommunfullmäktige.

att

uppmana Sverigedemokraterna att lämna förslag på ny ersättare i
kommunstyrelsen.

_____________________________
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Utdragsbestyrkande
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Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2017 klockan 18:03:40.

Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Sofie Jakobsson
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
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BILAGA 2 KF 2017-05-15 § 80

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2017 klockan 20:32:10.

8. Godkännande av förvärv av mark, Hammaren, Borgholm Energi AB
Ja = avgörs ikväll Nej = återremiss
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
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)
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)
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)
(S)
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)
(S)
(C)
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Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej
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Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sibylla Axelsson

X
X
X
Hans Lundberg
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X
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X
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X
X
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Pelle Nyborg
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Omröstningslista nr. 2
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2017 klockan 20:33:45.

8. Godkännande av förvärv av mark, Hammaren, Borgholm Energi AB
Ja = bifalla KS förslag Nej = avslå förslaget
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
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)
(-)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sibylla Axelsson

X
X
X
Hans Lundberg

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

Pelle Nyborg
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BILAGA 5 KF 2017-05-15 § 81

Omröstningslista nr. 3
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2017 klockan 20:42:38.

9. Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier
Ja = bifalla KS förslag Nej = avslå
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
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)
(-)
(FÖL
)
(S)
(V)
(KD)
(C)
(S)
(M)
(FÖL
)
(S)
(C)
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s-

Ersättare

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sibylla Axelsson

X
X
X
X

Hans Lundberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

X
X
X
X
X
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BILAGA 8 KF 2017-05-15 § 83

Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2017 klockan 20:54:38.

11. Motion (Lasse Leijon SD) - höj måltidspengen med 15-20%
Ja = avslå motionen = KS förslag Nej = bifalla motionen
Ledamöter
Ilko Corkovic
Lennart Olsson
Marcel van Luijn
Kennert Georgsson
Sofie Loirendal
Sune Axelsson
Stig Bertilsson
Carl Malgerud
Kjell Ivar Karlsson
Tomas Lind 1:e vice ordf
Ing-Britt Nilsson
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
Iren Persson
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)
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(S)
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(S)
(C)
(-)
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Ja
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X
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Nej

Avst
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0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sibylla Axelsson

X
X
X
Hans Lundberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Nyborg

X
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X
X
X
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