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Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 111

Godkännande av kungörelse

§ 112

Godkännande av dagordning.

§ 113

Politiska uppdrag 2014-2018; ny SD-ledamot.

§ 114

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helena Wall Gunnarsson och Anders
Gunnarsson ) – omhändertagande av avlidna.

§ 115

Allmänhetens frågestund

§ 116

Information; revisonen.

§ 117

Information; kommunstyrelsen.

§ 118

Information; Kalmarsunds Gymnasieförbund

§ 119

Information från besök i Korsnäs.

§ 120

Slutrapport och förslag, Demokratiberedningen.

§ 121

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”

§ 122

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd.

§ 123

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – införa medborgarpanel på
kommunens hemsida.

§ 124

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa benämningen oppositionsråd.

§ 125

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – skapa framkomlig gångpassage
mellan Kvarngatan och Sandgatan.

§ 126

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – solpaneler på kommunala fastigheter.

§ 127

ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren C) – strandpromenad mellan Böda hamn
och Böda Sands-området.

§ 128

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energis
ordförande gällande vattenresurser.

§ 129

Antagande av Folkhälsostrategi 2017-2027.

§ 130

Remiss – antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.

§ 131

Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018.

§ 132

Avsägelse politiska uppdrag; Nina Bekezina (M).

§ 133

Politiska uppdrag; fyllnadsval revisor.

§ 134

Tertialbokslut 2017.

_____________________________
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§ 111
Godkännande av kungörelse
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________

§ 112
Godkännande av dagordning.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.
_____________________________

§ 113

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; ny SD-ledamot.
Kommunfullmäktige godkände 2017-05-15 § 87 avsägelse från Lasse Leijon
(SD).
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2017-06-12 att
Hans Lundberg är ny SD-ledamot för tiden 2017-06-12--2018-10-14.
Det noteras att länsstyrelsen inte kunnat utse någon ny SD-ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
_____________________________

§ 114

Dnr 2017/183-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helena Wall Gunnarsson och Anders
Gunnarsson ) – omhändertagande av avlidna.
Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnarsson, Helge Johanssons gata
5, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2017-07-01
att kommunen tar fram en enhetlig taxa för transport av avlidna till bårhus
om någon dör på kommunens särskilda boende.
att kommunen upphandlar denna transport hos befintliga transportörer om
inte omsorgen klarar det själva.
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Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte
delta.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och lämnar det till socialnämnden för ställningstagande och beslut. Det noteras att om eventuell taxa
föreslås, ska denna slutligt beslutas av kommunfullmäktige.
Förslagsställarna ska bjudas in till socialnämndens sammanträde när medborgarförslaget slutligt behandlas.
_____________________________
§ 115
Allmänhetens frågestund
Ärendet utgår då inga frågor ställs.
_____________________________
§ 116
Information; revisonen.
Ordförande för revisionen Anders Marell (C) informerar om genomförda
granskningsrapporter. Rapporterna har lämnats för kännedom till kommunfullmäktiges kommande sammanträde.
_____________________________
§ 117
Information; kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om kommunstyrelsens verksamhet under året.
_____________________________
§ 118
Information; Kalmarsunds Gymnasieförbund
Förbundschef Joachim Håkansson och ekonomichef Carina Cerafiani informerar om gymnasieförbundets verksamhet, elevantal, elevutveckling, utbildningar, planering, måluppfyllelse och ekonomi.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 119
Information från besök i Korsnäs.
Ordförande Eva-Lena Israelsson informerar om sitt och kommunstyrelsens
ordförandes besök i Korsnäs i samband med uppvaktning på deras 130 årsjubileum.
_____________________________

§ 120

Dnr 2015/220-080 KS

Slutrapport och förslag, Demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 156
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 § 32
att godkänna uppdragsbeskrivning.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 fanns slutrapport från demokratiberedningen. Av rapporten framgår flera förslag med uppdrag till
kommunstyrelsen för att säkerställa behovet av information och konsultation/
dialog samt förslag om e-förslag istället för medborgarförslag.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-06-20 § 127 rapporten till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Vid dagens sammanträde redogör ordförande för demokratiberedning EvaLena Israelsson (S) och vice ordförande för demokratiberedningen Marcel
van Luijn (M) för gruppens arbete och för lagt förslag.
Det noteras att kommunfullmäktiges uppdrag ska ges till kommunstyrelsen
och inte direkt till förvaltningarna.
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Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar om följande ändring gällande e-förslag; Om minst 25
medborgare röstar på e-förslaget skickas det vidare till lämplig nämnd eller
styrelse för beredning.
Per Lublin (nÖP) yrkar om följande tillägg gällande e-förslag: att vid sidan av
e-förslag ska möjlighet att lämna in medborgarförslag i sin nuvarande form
och få dessa behandlade enligt hittillsvarande regler få finnas kvar under en
övergångsperiod tills vidare.
Marcel van Luijn (M) föreslår att att-satsen gällande e-förslag ändras till: att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att implementera ett system med e-förslag
som på sikt ska ersätta nuvarande medborgarförslag.
Kommunsekreteraren påtalar att då beslutet innebär ett uppdrag, ska detsamma återrapporteras till kommunfullmäktige vari ska framgå hur förslaget
för införande av och riktlinjer för e-tjänster utformats. Vid detta tillfälle kan
kommunfullmäktige om man så vill återremittera uppdraget för ändring.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkanden samt två yrkanden gällande e-förslag och ett tilläggsyrkande, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – e-förslag
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
Marcels van Luijns (M) förslag till ändring av att-satsen.
Därmed ska att-satsen ändras.
Proposition – demokratiberedningens förslag
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller
demokratiberedningens övriga förslag.
Därmed godkänns demokratiberedningens förslag.
Proposition – Lublins tilläggsyrkande
Vid propositionsställande finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
Lublins tilläggsyrkande.
Därmed avslås tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
Justerandes sign

godkänna demokratiberedningens slutrapport.
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Kommunfullmäktige uppdrar därmed till kommunstyrelsen
att

ta fram principer för hur medborgardialog ska ingå i kommunens styrprocess. Det ska vara tydligt när medborgardialog ska tillämpas, vem
som ska involveras och hur den ska genomföras.

att

följande krav inkluderas när kommunens nya hemsida tas fram:
- den ska vara attraktivare, mer välkomnande, intuitiv, lätt att navigera
- den ska ha användarnas perspektiv.
- den ska innehålla information med relevanta nyckeltal för medborgare, besökare och presumtiva nya inflyttare genom till exempel
Öppna Data eller Stratsys Medborgarportal.
- sökbarhet av information ska förbättras.

att

undersöka möjlighet att tillgängliggöra diarium och fakturor.

att

informations- och dialogmöten ordnas i varje socken minst en gång
per mandatperiod. Dessa möten ska vara öppna för samtliga medborgare, som i förväg får möjlighet att skicka in frågor som sedan
kommer att besvaras under själva mötet.

att

utveckla digital dialog genom att möjliggöra för medborgare att ställa
frågor till politiker på hemsidan.

att

undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret
via chat på vissa tider.

att

utveckla kommuntidningen KommunNytt med mer fokus på att informera i tidigt skede så att medborgarna har möjlighet att agera i frågor.

att

använda fokus- och intressegrupper mer intensivt, till exempel som remissinstanser. De finns redan ett antal etablerade idag (pensionärsråd,
näringslivsråd) och fler har diskuterats (ungdomsråd, folkhälsoråd m m).

att

i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden (planavdelningen) införa en standardiserad process för planarbete. Syftet är att förtydliga
när medborgardialog ska ske, hur denna ska utformas och hur återkoppling sker.

att

Borgholms kommun ska använda den så kallade cafémetoden för att
diskutera en specifik fråga eller en fråga som är aktuell på en specifik
plats. Syftet är att lyssna och tänka tillsammans, att byta erfarenheter
samt stärka vi-känsla och gemenskap.

att

implementera ett system med e-förslag som på sikt ska ersätta nuvarande medborgarförslag.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
_____________________________
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Dnr 2016/243-080 KS

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Framtid Öland föreslår i skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram förslag på
hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan
bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-03 § 37
att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”.
att politisk representation och vad övrigt ska gälla för fullmäktigeberedningen diskuteras och beslutas vid fullmäktiges augustimöte när beredningen
ska tillsättas.

Vid dagens sammanträde meddelar ordförande Eva-Lena Israelsson (S) att
ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde och påminner partierna
att till detta sammanträde diskutera hur beredningen ska tillsättas samt föreslå deltagare i beredningen.
_____________________________

§ 122

Dnr 2017/169-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda hur ett system med lokala sockenråd skulle kunna se ut och återkomma med förslag till kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________
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Dnr 2017/170-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – införa medborgarpanel på kommunens hemsida.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att skapa och inbjuda
kommunens medborgare till en medborgarpanel via kommunens hem
sida samt pröva sig fram och skapa riktlinjer för hur medborgarpanelen
kan användas.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________

§ 124

Dnr 2017/171-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa benämningen oppositionsråd.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige beslutar att benämningen oppositionsråd – och den
eventuella befattningsbeskrivning som därmed kan vara förknippad – avskaffas.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________

§ 125

Dnr 2017/172-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – skapa framkomlig gångpassage
mellan Kvarngatan och Sandgatan.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta kontakt med HSB
i syfte att skapa en gångpassage mellan Kvarngatan och Sandgatan öster om HSB:s bostadshus.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2017/173-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – solpaneler på kommunala fastigheter.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige låter genomföra en inventering av alla tak tillhöriga
Borgholms kommun respektive det kommunägda bolaget och att
kommunstyrelsen får återkomma med förslag till kommunfullmäktige om
solpaneler på lämpliga befintliga kommunala tak, samt
att vid samtliga nybyggnationer som kommunen och BEAB låter göra ska
taken vara försedda med solpaneler.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________

§ 127

Dnr 2017/184-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren C) – strandpromenad mellan Böda
hamn och Böda Sands-området.
Centerpartiet via Eva Wahlgren (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utreda och iordningsställa en strandpromenad mellan Böda hamn och
Böda Sand.
Vid mötet informerar Sofie Loirendal (FÖL) att ett arbete med att anlägga
strandpromenad pågår även från föreningen Böda Hamns sida.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________________
§ 128

Dnr 2017/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energis ordförande gällande vattenresurser.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Vi kommuninnevånare vill gärna ha återkommande information om vad som
görs för att för kommunal användning ta hand om en del av de vattenresurser
som finns runt om i form av diken, kanaler och vattendrag som avvattnar
Öland mot Östersjön.
Justerandes sign
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Utgår från att arbetet kring dessa högst angelägna frågor inte tar semester
utan pågår även under sommaren.
Kan du vid nästkommande kommunfullmäktigemöte ge en aktuell dagsrapport över läget, såväl det tekniska som hur långt det rättsliga har hunnit.”
Interpellationen besvaras av Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud (M):
”Borgholm Energi AB är huvudman för det kommunala VA tjänsterna i Borgholms kommun. Den verksamhet som bedrivs sker inom VA-kollektivets ramar. De åtgärder som görs skall även utföras inom dessa ramar. Gällande
omhändertagande av ytvatten så jobbar Borgholm Energi med direkta åtgärder i fält för att på konstgjord väg återfylla våra täkter med ytvatten i täkternas
direkta närhet. Infiltrationen sker under vinter-halvåret (oktober – maj) då
växtligheten är vilande och således inte är en motverkande faktor för att ytvattnet skall kunna bilda grundvatten. Inför den infiltrationsperiod som varit
(2016-2017) gjordes ett antal åtgärder för att effektivisera infiltrationssystemet. Restaurering av Strömserumsdammen samt flödesstyrning gjorde att vi
på konstgjord väg kunde infiltrera 1,6 miljoner kubikmeter vatten på Lindby
och Solbergatäkterna. Under ett normalår infiltreras ca: 1 miljon kubikmeter
på dessa täkter som har en total vattenbudget om ca 1,5 miljoner kubikmeter
vatten per år.
Utöver de åtgärder som ger direkt verkan för produktionen av dricksvatten
jobbar Borgholm energi för närvarande även med att lyfta fram möjliga åtgärder för att verka för en utökad grundvattenbildning på Öland. Aktuellt är i
dagsläget ett förslag på förstudie för att återskapa våtmark i Vedby-Vedborm
vilket kommer att lyftas till styrelsen i augusti samt möjlighet att infiltrera vatten från Strömmen. Utöver detta ingår även Borgholm Energi i den projektgrupp som skapades i syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner arbeta för att trygga vattenförsörjning.
Arbetet med ovan är flera pågående och kommande långsiktiga projekt som
pågår startas upp och avslutas löpande. Som mest aktivitet är det i fält vid
den period då ytvatten bildas beskriven ovan.
Vattenverket i Sandvik levererar sedan den 21:a juni vatten ut på ledningsnätet. Leveransområdet är från Lilla Horn i norr till Södra Greda i söder.
Nivåerna i våra vattentäkter är i dagsläget på en trygg nivå. Lindby vattentäkt
har enligt våra mätningar lägst nivå och ligger 20 cm under vårt riktvärde och
ca en meter under full täkt. Samma tid 2016 var nivån ca 2 meter under full
täkt i Lindby.
En överprövning gällande avbrytandet av upphandlingen av Ledningsutbyggnaden mellan Hjälmstad och Södra Greda fick avslag i Förvaltningsrätten i
Växjö vilket möjliggör fortsatt arbete med denna ledningssträcka.”
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I interpellationsdebatten deltar även Ilko Corkovic (S) och Sune Axelsson (S).
Axelsson framför önskemål om att bolaget redovisar en graf över vattentäkternas tillstånd över en 10-årsperiod.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 129

Dnr 2017/151-019 KS

Antagande av Folkhälsostrategi 2017-2027 för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-30 presenterade folkhälsosamordnare Jhenny Åvik framtaget förslag till Folkhälsostrategi
2017-2027 och Folkhälsoplan (Riktlinjer för folkhälsoarbetet) 2017-2020.
Strategin och riktlinjerna har kommunicerats med ledningsgruppen.
Förslaget är en 10-årig strategi med mål som innefattar samtliga åtta nationella målområden samt styrning och uppföljning. Att det är åtta mål istället för
de 11 som finns idag, utgår från delbetänkandet som Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat och deras förslag om ändring.
Strategin följs av riktlinjer som gäller i fyra år, med fokus på de prioriterade
målen som är valda för aktuell period, i dagsläget mål 1, 6 och 7. Riktlinjerna
ska också vara till hjälp med att skapa större tydlighet och förståelse för
kommunens folkhälsoarbete.
Aktivitetsplanen har inte tagits fram då detta är ett levande dokument och
något som behöver tas fram tillsammans till exempel i ett folkhälsoråd.
Det noteras att folkhälsostrategin ska antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 222 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Folkhälsostrategi 2017-2027.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog även kommunstyrelsen
att efter kommunfullmäktiges beslut om folkhälsostrategin anta Riktlinjer för
folkhälsoarbetet 2017-2020 (anm kallas nu Folkhälsoplan 2017/2020)
Kommunstyrelsen föreslog 2017-06-20 § 128 kommunfullmäktige
att anta Folkhälsostrategi 2017-2027.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Folkhälsostrategi 2017-2027 för Borgholms kommun..

_____________________________

§ 130

Dnr 2017/144-116 KS

Remiss – antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.
Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss 2017-05-16 om kommunens
besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.
Beslut om antalet ledamöter ska fattas före utgången av februari månad valåret. Beslut om indelning av valkretsar ska meddelas senast 31 oktober året
före det valår indelningen ska gälla.
Kommunfullmäktige bestämmer över antalet ledamöter och ersättare som
fullmäktige ska ha. Även indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än 36 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 216 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje parti
får i valet 2018.
att vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets
Kommunstyrelsen föreslog 2017-06-20 § 124 kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje parti
får i valet 2018.
att vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje
parti får i valet 2018.

att

vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets.

_____________________________

§ 131

Dnr 2017/144-116 KS

Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018.
Länsstyrelsen i Kalmar län uppmanar i skrivelse 2017-05-12 kommunen att
se över valdistriktsindelningen enligt 4 kap 17 § vallagen. Länsstyrelsen vill
ha resultatet av kommunfullmäktiges översyn senast 2017-10-02.
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre eller fler. Ett valdistrikt får
dock omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga
skäl.
Nuvarande valdistriktsindelning i Borgholms kommun är:
Valdistrikt
Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt
Borgholms 1
Borgholms 2
Böda
Gärdlösa-Långlöt-Runsten
Högby
Källa-Persnäs
Köping
Räpplinge-Högsrum

Röstberättigade
925
1 302
1 345
613
1 039
895
589
1 119
1 078

I e-post föreslår valnämndens ordförande Kennert Georgsson (S) att nuvarande indelning om nio valdistrikt behålls vid valen 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 217 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-06-20 § 125 kommunfullmäktige
att behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018
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Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.

_____________________________

§ 132

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Nina Bekezina (M).
Nina Bekezina (M) avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

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

_____________________________

§ 133

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag; fyllnadsval revisor.
Kommunfullmäktige godkände 2017-06-12 § 106 avsägelse från Per
Modig (V) gällande sitt uppdrag som revisor i Borgholms kommun och lekmannarevisor i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB från och
med 1 augusti 2017, då han flyttar från kommunen.
Vid dagens sammanträde noteras att Modig även varit revisorsersättare i Stf
ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda Kronopark samt i Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Socialdemokraterna föreslår Herman Halvarsson till ny revisor.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Herman Halvarsson (S), Nynäsgatan 25, 387 95 Köpingsvik, till
ny revisor.

att

välja Herman Halvarsson (S) till ny revisor i Borgholm Energi AB.

att

välja Herman Halvarsson (S) till ny revisorsersättare i
- Stf ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda Kronopark
- Kalmarsunds Gymnasieförbund.

_____________________________
§ 134

Dnr 2016/126-041 KS

Tertialbokslut 2017.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 redogjorde controller
Mattias Sundman för tertialbokslut 2017.
Av kommunens Ekonomiska styrprinciper uppdaterad och antagen 2015-0623 § 112 ska nämnderna i tertialuppföljning och delårsbokslut lämna en uppföljning vad gäller nämndens månadsuppföljning och även innehålla en prognos för helåret.
Uppföljningen för april ingår i kommunens tertialuppföljning som redovisas till
kommunstyrelsen i juni. Uppföljningen för augusti månad ingår i kommunens
delårsbokslut som redovisas till kommunstyrelsen i oktober månad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2071-06-20 informerades att kommunledningen föreslagit att tertialbokslutet ska lämnas till kommunfullmäktige för
information, då delårsbokslutet kommer att behandlas tidigast under oktober
månad.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-06-20 § 122 tertialbokslut 2017 till
kommunfullmäktige för beaktande.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger tertialbokslutet med beaktande till handlingarna.
Protokollsanteckning
”Jag vill uttrycka en stor oro över det faktum att kommunens kärnverksamheter i Utbildningsnämnden och Socialnämnden enligt prognosen kommer att
gå back minst 24 mkr. Detta är ännu mer anmärkningsvärt med tanke på att
nämndernas budget var i balans så sent som 2014 och att det sedan dess
har tillförts ytterligare ramhöjningar.
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Jag förstår inte hur det kan komma som en överraskning att kostnader för interkommunal ersättning ser ut som de gör. Läsåret 2016-2017 började ju
långt innan budget för 2017 antogs och då borde man redan ha vetat hur
många barn från Borgholms kommun som går i skolan i annan kommun. Det
är obegripligt att det först i maj-juni 2017 flaggas som ett problem och orsak
till nämndens stora minus.
Med tanke på nämndernas förväntade minus under 2017 är det även anmärkningsvärt att det inte står ett enda ord om hur man tänker hantera det
negativa resultatet på 15,8 mkr (Socialnämnden) och 8,4 mkr (Utbildningsnämnden) i avsnittet ”Framtid” på sida 59-60 respektive sida 64. Där finns
mycket om satsningar men inget om eventuella åtgärder eller effektiviseringar för att vända den negativa utvecklingen.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________
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