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Plats och tid

Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, klockan 18:00-22:00.

Beslutande

Enligt bilagd närvarolista (BILAGA 1)

Övriga närvarande

Marie-Louise Johansson, sekreterare
Jens Odevall, kommunchef
Kate Kalmström, medborgare
Anders Lindholm, vd Borgholm Energi AB

§ 188
§ 190

Utses att justera

Kennert Georgsson och Mats Karlsson med Sibylla Axelsson som ersättare.

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-12-27 klockan 14:00.

Underskrifter

Sekreterare

Marie-Louise Johansson
Ordförande

Eva-Lena Israelsson
Justerande

Kennert Georgsson
PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN

Mats Karlsson
2017-12-27 – 2018-01-18
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Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 185

Godkännande av kungörelse

§ 186

Godkännande av dagordning

§ 187

Allmänhetens frågestund

§ 188

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk mat
som standard i skolor och förskolor

§ 189

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) –
affisch- och informationstavlor på allmän plats

§ 190

Information, Borgholm Energi AB.

§ 191

Information, miljö- och hållbarhetsberedningen.

§ 192

Information revisionen.

§ 193

Heltid som norm.

§ 194

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.

§ 195

Arkivreglemente för Borgholms kommun.

§ 196

Taxa för tillsynsverksamheten, räddningstjänsten.

§ 197

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval; ledamot i
socialnämnden Gunilla Johansson (S)

§ 198

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval ledamot
socialnämnden; Abdulla Zueiter (V)

§ 199

Politiska uppdrag 2014-2018; ny KD-ersättare i kommunfullmäktige

§ 200

Allmänpolitisk debatt

§ 201

Delårsrapport januari-juni 2016, Regionförbundet i Kalmar län.

§ 202

Delårsrapport per 2017-08-31, Ölands Kommunalförbund.

§ 203

Fortsatt utredning; medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går.

§ 204

Återrapportering; bifallen motion Träbyggnadsstrategi

§ 205

Återrapportering, uppdrag från fullmäktigeberedning Landsbygdsutveckling
på norra Öland.

_____________________________

§ 185
Godkännande av kungörelse
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________
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§ 186
Godkännande av dagordning
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar om följande tillkommande
ärenden:
- Avsägelse politiska uppdrag, Gunilla Johansson (S), ledamot och ordförande i socialnämnden.
- Avsägelse politiska uppdrag, Abdulla Zueiter (V), ledamot socialnämnden.
- Fyllnadsval.
- Politiska uppdrag, ny KD-ersättare i kommunfullmäktige.
Ärenden behandlas innan allmänpolitiska debatten.
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte godkänner att ärendet gällande fyllnadsval av ordförande i socialnämnden behandlas vid dagens sammanträde
då det inte har kungjorts.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående tillkommande ärenden.
_____________________________

§ 187
Allmänhetens frågestund
Ärendet utgår då inga frågor ställs.
_____________________________

§ 188

Dnr 2017/253-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk
mat som standard i skolor och förskolor
Kate och Sigge Kalmström, Öringstigen 4, 387 37 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2017-10-18 att kommunen inför vegansk mat som standard i
skolor och förskolor.
Vid dagens sammanträde redogör Kate Kalmström för förslaget.
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Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
_____________________________

§ 189

Dnr 2017/262-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) –
affisch- och informationstavlor på allmän plats
Basel Alhawadi, Badhusgatan 8 A, 387 32 Borgholm, och Torbjörn Jerlerup,
Storgatan 14 F, 37 31 Borgholm, föreslår i medborgarförlag inkommet 201711-08 att tre affischtavlor sätts upp i centrala Borgholm.
Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte
delta.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
_____________________________

§ 190
Information, Borgholm Energi AB.
Ordförande i Borgholm Energi AB Carl Malgerud (M) och vd Anders Lindholm
informerar i enlighet med kommunallagen 3 kap 15 § för bolagets verksamhet och ekonomi under året.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 191
Information, miljö- och hållbarhetsberedningen.
Ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen Sune Axelsson (S) informerar
i enlighet med kommunallagen 3 kap 15 § för bredningens verksamhet under
året.
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Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§ 192
Information revisionen.
Ärendet utgår.
_____________________________

§ 193

Dnr 2017/249-026 KS

Heltid som norm.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-07 hade HRchef Ann Nilsson och HR-specialist Monika Nordh Cangemark begärt företräde för att informera om och efterhöra den politiska viljan med anledning av
socialnämndens projekt Vägen till heltid som norm och nämndens förslag att
heltid som normen ska omfatta alla anställda i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2071-11-07 § 376 att
ärendet behandlas vid nästa sammanträde för vidare politisk behandling i
kommunstyrelsen 21 november och därefter i kommunfullmäktige.
Socialnämnden föreslog 2017-05-29 § 64 kommunfullmäktige besluta
att Borgholms kommun erbjuder alla medarbetare heltid senast år 2020
att socialförvaltningen fortsätter med arbetet ”Vägen till heltid som norm”
och att en heltidsplan återredovisas till kommunfullmäktige.
Av socialnämndens beslut framgår att
- under perioden 2015-09-30–2017-03-31 har äldreomsorgen arbetat med
Projekt med heltid som norm, Nya Tider, som handlar om medarbetarnas
möjligheter att i framtiden få önska tjänstgöringsgrad och för att halvera
antalet delade turer. Medarbetarna fick möjlighet att öka tjänstgöringsgraden till 80 %. Arbetet med önskad tjänstgöringsgrad fortsätter och behöver
ta ny riktning.
- en arbetsgrupp arbetar fram en heltidsplan enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, genom att analysera nu-läget samt planera för framtiden. Det finns behov av att se över socialförvaltningens verksamheter
och tänka i nya banor. Arbetet med att minska delade turer fortsätter i
verksamheterna.
I tjänsteskrivelse 2017-11-05 redogör HR-avdelningen för ärendet.
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Av skrivelsen framgår att det kommer att behöva rekryteras en halv miljon
nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att fler deltidsarbetande arbetar mer. Att organisera arbetet med fler
heltidsanställda kan låta enkelt men är en komplex uppgift där det är svårt att
på förhand förutse alla konsekvenser. Det är inte bara en fråga om schemaläggning. Det krävs engagemang och delaktighet för att förändra kulturen.
Heltid är sedan länge en fråga som engagerar. Andelen heltidsarbetande
ökar i kommunerna, men variationen mellan olika kommuner är fortfarande
stor. Det kan låta som en enkel ekvation att bemanna en verksamhet med
fler heltider i stället för många deltider, men det är en utmaning. Skiftet från
traditionell bemanning till en heltidsorganisation är komplext. Därför finns det
inte en universallösning som fungerar överallt. Att införa heltid är ett stort förändringsarbete som tar tid.
Heltidsanställningar leder i till ett ökat engagemang hos medarbetarna och
ger effektivare rutiner i verksamheten. Det medför även att personalomsättningen minskar. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och förutsättningar ger arbetstagarna högre inkomst, flexibilitet och valmöjlighet.
Det är viktigt att Borgholms kommun är attraktiv som arbetsgivare om vi vill
kunna anställa kompetenta medarbetare.
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än
i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter
för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om följande målsättning:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda i högre utsträckning ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Arbetsgivaren ska planera för heltid
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal
och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
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En plan för arbetet ska finnas på plats senast 31 december 2017. Planen ska
utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen
fram till 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar
fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att
hela organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Därför är det viktigt att följande områden är genomgångna och väl omhändertagna när en heltidsorganisation ska införas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nulägesanalys
Rekryteringsbehov
Organisation och bemanning
Arbetstider och arbetsmiljö
Delaktighet
Beslut och avtal
Mål

Nulägesanalys (2016-12-31)
Andelen heltidsanställda inom Borgholms kommun är 53 % varav 47 % arbetar heltid (2016). Inom vård och omsorg är andelen anställda på heltid inom
vård och omsorg är 29 % varav 26 % arbetar heltid (2016).
Inom Borgholm Energi AB (inklusive elnät) är andelen heltidsanställda 94 %
varav 86 % arbetar heltid.

Justerandes sign

Hela kommunen

Antal

Tillsvidareanställda månadsavlönade
Visstidsanställda månadavlönade
Visstidsanställda timavlönade

870
116
186

Omsorg om äldre personer med funktionsvariation
865
39
127

Hel- respektive deltidsanställda
Hela kommunen
Heltidsanställda
Deltidsanställda 75-99 %
Deltidsanställda 1-74 %

Antal
522
346
118

Andel
52,9 %
35,1 %
12,0 %

Hel- respektive deltidsarbetande
Hela kommunen
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande 75-99 %
Deltidsarbetande 1-74 %

Antal
434
358
136

Andel
46,8 %
38,6 %
14,7 %
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Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande 75-99 %
Deltidsarbetande 1-74 5

Antal

Andel

125
262
85

26,5 %
55,5 %
18,0 %

Av de månadsavlönade i Borgholm kommun är det i praktiken 46,8 % som
faktiskt arbetar heltid. Det placerar Borgholms kommun på plats 285 i rankningen över andel heltidsarbetande i landets kommuner (2016).
Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Borgholm kommun är det i
praktiken 26,5 % som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Borgholm kommun
på plats 256 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (2016).
Rekryteringsbehov
I rekryteringsprognosen har inte hänsyn tagits till demografiska förändringar
eller aktuell bemanning.
Pensionsavgångar
2017-2021

2022-2026

Totalt

Chefer

7

7

14

Förskollärare

9

14

23

Lärare

20

19

39

Fritidspedagog

2

2

4

Omsorgsassistent

17

14

31

Undersköterska

20

44

64

Vårdbiträde

23

16

39

Barnskötare

5

4

9

Totalt plus genomsnittligt antal avgångar

103(+209 = 312)
Ca 60 personer per år

120 (+209 = 329)
Ca 66 personer per år

Antal kommande pensionsavgångar + genomsnittligt antal avgångar de senaste åren (exkl. pensionsavgångar). Detta under förutsättning att personalomsättningen är densamma.

Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid.
Ekonomi
Om samtliga tillsvidareanställda medarbetare, inom Kommunals avtalsområde, som arbetar deltid per den 3 oktober 2017 skulle välja att arbeta heltid skulle antal årsarbetare
- inom socialförvaltningen öka med 76. Detta skulle innebära en lönekostnadsökning med ca 30 miljoner kronor (inklusive arbetsgivaravgift,
exklusive semesterersättning, eventuellt OB och jourersättning).
- inom utbildningsförvaltningen öka med 21. Detta innebär en lönekostnadsökning med ca 3 miljoner kronor. kronor (inklusive arbetsgivaravgift,
Justerandes sign
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exklusive semesterersättning, eventuell OB och jourersättning).
- inom KLK är motsvarande belopp för fyra medarbetare ca 500 000 kronor.
Om samtliga medarbetare ska erbjudas innebär detta en något högre kostnad. Denna är ännu inte beräknad.
Mot det kan ställas minskade kostnader för fyllnadstid, övertid och timlön.
Antagande
Alla kommer inte att vilja gå upp i tid på grund av att tjänstgöringen kan
komma att ske på flera arbetsplatser.
Med en ökad grundbemanning kan antas att fyllnads- och övertid minskar,
dock aldrig helt
En ökad grundbemanning borde även påverka sjukfrånvaron på ett positivt
sätt.
Politiska beslut i Borgholms kommun
Redan 2015-12-14 beslutade kommunfullmäktige att ”Heltidsanställningar
ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas och timanställningar minimeras”.
Socialnämnden har beslutat att ge verksamhetschef för äldreomsorgen och
hälso- och sjukvården i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram
en handlingsplan för heltid som norm (se protokoll från sammanträdesdatum
2017-05-29).
Inom socialförvaltningen är arbetet med en handlingsplan igång.
Handlingsplanen är omfattande och omfattar frågor som schemaläggning,
avtal kring årsarbete, ökad kunskap vad gäller bemanning med mera samt
inte minst information, kommunikation och delaktighet
Beslutsunderlag
Forskningen är tydlig, en ökad tjänstgöringsgrad (heltid) leder till ett ökat engagemang hos medarbetarna och ger effektivare rutiner, lägre personalomsättning och lägre sjuktal. En heltidsanställning ger ökad trygghet som inkomst, pension med mera. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa
sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och behov ger också en
valmöjlighet.
Med heltid som norm måste våra medarbetare vara delaktiga i förändringsprocessen, att bidra och förstå förändringar och förbättringarna som sker. Det
är de som har kunskapen och är genom delaktigheten också budbärare av
arbetet framåt.
I arbetet med heltid som norm där vi ser att vi kan få ner sjukskrivningskostnaderna för att delvis använda till att erbjuda heltid, bättre arbetsmiljö
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och bli en attraktiv arbetsgivare, så behöver verksamheterna stöd av kommunfullmäktige att man erbjuder alla medarbetare detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-14 § 393 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-21 § 201 kommunfullmäktige
att Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar
- i första hand att heltid som norm ska införas år 2018.
- i andra hand att heltid som norm ska införas år 2019.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, vilka ska ställas
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Proposition – motförslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill ha
Lublins yrkande med införande år 2018 som motförslag.
Därmed är Lublins förslag med införande 2018 motförslag.
Proposition - huvudomröstning
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 2)
Därmed bifalls kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 33 ja mot 1 nej
att

Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

§ 194

Dnr 2017/231-003 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutade 2017-05-19 § 28
att ställa sig bakom framtaget förslag till Hållbarhetspolicy.
Beredningens ordförande Sune Axelsson (S) överlämnade 2017-10-05 policyn för godkännande av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Miljöstrateg Magnus Karlsson har tagit fram förslag på Hållbarhetspolicy för
Borgholms kommun. Policyn utgår från FN:s globala mål ”Agenda 2030 för
hållbar utveckling” samt det nationella generationsmålet med de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen.
Till denna policy behövs program tas fram för att arbetet utifrån policy ska
kunna bedrivas.
Policyn:
• Klargör ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, förvaltning/förvaltningschef, chefer och medarbetare.
• Beskriver genomförandet
Förslag – Planering – Genomförande – Utvärdering.
• Styr uppföljning och utvärdering
• Anger att kommunen vid upphandlingar ska prioritera hållbara alternativ.
Vid beredningens sammanträde informerades om att länsstyrelsen utvärderar måluppfyllelse för 13 av 16 miljökvalitetsmål också regionala mål som de
själva sätter upp. Sammanställning görs och sänds till Naturvårdsverket för
vidare presentation till regeringen.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 § 188 kommunfullmäktige
att anta framtaget förslag till Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.
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Yrkanden
Sune Axelsson (S) och Bertil Lundgren (MP) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.

Det noteras att till policyn behöver program tas fram för att arbetet utifrån policyn ska kunna bedrivas.
_____________________________

§ 195

Dnr 2017/221-003 KS

Arkivreglemente för Borgholms kommun.
I tjänsteskrivelse 2017-10-26 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet, antar arkivregler och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna framtaget arkivreglementet.
Sammanfattning av ärendet
I och med att kommunfullmäktige har beslutat att Borgholms kommun från
och med 2018-01-01 ska ingå i kommunalförbundet Sydarkivera måste nytt
arkivreglemente antas. Av reglementet framgår arkivansvaret mellan den
gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten
kommunstyrelsen och kommunens myndigheter. Vidare framgår hur Sydarkivera är behjälplig i kommunens arkivarabete.
Av reglementet framgår att arkivansvaret är delat mellan Sydarkivera
(elektroniska arkiv) och kommunstyrelsen (pappersarkiv).
Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i Borgholms kommun. Borgholm Energi AB är enligt uppgift med i Sydarkivera automatiskt i
och med kommunens beslut att ingå i kommunalförbundet, men de måste ta
det nya reglementet i sin styrelse för att det ska gälla för dem också enligt arkivlagen.
Bedömning
Av framtaget arkivreglemente framgår arkivmyndigheternas ansvar att bevara och tillgängliggöra verksamhetsinformation samt att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.
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Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses
- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Information för rättsskipning och förvaltning
- Forskningens behov
Vidare framgår att i och med att kommunen digitaliserar administrationen bör
beslut tas att handlingar i görligaste mån ska skannas och sparas i ärendehanteringssystem/verksamhetssystemen som då fungerar som närarkiv.
Ett dokument ska bevaras i den form det inlämnats till myndigheten, vilket innebär att digitalt inlämnade handlingar inte ska behöva skrivas ut, utan ska
kunna bevaras direkt i digital form. Av myndighetens dokumenthanteringsplan ska framgå vilka handlingar som av juridiska skäl måste vara i papper.
Vidare har socialnämnden beslutat att införa digital signering av brådskande
beslut. Detta kommer troligen att följas av fler myndigheter då e-tjänster och
digitaliseringen hela tiden utvecklas.
Detta medför att arkivmyndigheten, kommunstyrelsen, bör godkänna digital
signering då detta är tillämpligt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 369 kommunstyrelsen att i egenskap av arkivmyndighet besluta
att dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande
handlingar ska skannas in i verksamhetssystemen som då fungerar som
närarkiv.
att godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.
att verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl
måste vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.
Vidare föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta arkivreglemente att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-21 § 204 i egenskap av arkivmyndighet
att dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande
handlingar ska skannas in i verksamhetssystemen som då fungerar som
närarkiv.
att godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.
att verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl
måste vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2017-11-21 § 204 kommunfullmäktige
att anta arkivreglemente att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.
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Yrkande
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta arkivreglementet att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.

_____________________________

§ 196

Dnr 2017/263-179 KS

Taxa för tillsynsverksamheten, Räddningstjänsten.
Ölands Kommunalförbund föreslog 2017-05-29 § 23 medlemskommunerna att Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/ timme från och med 1 januari 2018 enligt räddningschefens förslag.
Av beslutet framgår att räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten
under många år varit låg och inte täckt kostnaderna för verksamheten. Med
anledning av detta har en översyn gjorts av taxan för att komma fram till vilken nivå som är rimligt.
Utifrån beräkningsmall från Sveriges Kommuner och Landsting landar en rimlig timtaxa på 843 kronor/timme jämfört med nuvarande taxa för tillsyn som
ligger på 352 kronor/timmar. Räddningstjänstens timtaxa för tillståndsverksamheten ligger på 844 kronor/timme.
Räddningschefen anser att timtaxan för tillsynsverksamheten och tillståndsverksamheten ska vara samma.
Förslaget är därför att timtaxan för tillsynsverksamheten höjs till samma nivå
som timtaxan för tillståndsverksamheten; 844 kronor/timme. Förslaget innebär ingen förändring av principerna för beräkning av den totala avgiften utan
är endast en förändring av timtaxan.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-21 § 200 kommunfullmäktige
att Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/
timme från och med 1 januari 2018.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

15 (23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-18

185-205

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/timme från och med 1 januari 2018.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________

§ 197

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval; ledamot i
socialnämnden Gunilla Johansson (S)
Gunilla Johansson (S) avsäger sig i skrivelse 2017-12-11 sina politiska uppdrag som ledamot och ordförande i socialnämnden från och med 2018-0101.
Socialdemokraterna föreslår Magnus Ståhl till ny ledamot och tillika ordförande i socialnämnden samt Nina Andersson Jukka till ny ersättare i socialnämnden.
Per Lublin (nÖP) motsätter sig att val av ordförande tas upp vid dagens
sammanträde då ärendet inte har kungjorts.
----Ordföranden ajournerar sammanträdet.
----När sammanträdet återupptas konstaterar ordföranden att ärendet gällande
val av ordförande i socialnämnden behandlas vid nästkommande sammanträde.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till ny ledamot och ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
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att

välja Magnus Ståhl (S) till ny ledamot socialnämnden för tiden 201801-01—2018-12-31.

att

välja Nina Andersson Junkka (S), Karl X Gustavs väg 10, 387 33
Borgholm, till ny S-ersättare i socialnämnen för tiden 2018-01-01—
2018-12-31.

_____________________________
§ 198

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018 samt fyllnadsval ledamot
socialnämnden; Abdulla Zueiter (V)
Abdulla Zueiter (V) avsäger sig i skrivelse 2017-12-15 sitt politiska uppdrag
som ledamot i socialnämnden.
Vänsterpartiet föreslår Martin Ottosson till ny ledamot socialnämnden
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

välja Martin Ottosson, Forellstigen 15 B, 387 37 Borgholm, till ny
V-ledamot i socialnämnen för tiden 2017-12-19—2018-12-31.

_____________________________
§ 199

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; ny KD-ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkände 2017-11-20 § 184 avsägelse från Reiner
Fölster (KD).
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2017-12-04 att
Eroll Morina är ny KD-ledamot för tiden 2017-12-04—2018-10-14
ersättare mlj 171228

Beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.
_____________________________
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§ 200
Allmänpolitisk debatt
Under den allmän politiska debatten framför respektive partis förträdare vilka
de anser vara kommunens viktigaste framtidfrågor. Bland annat nämns: personalpolitik, företagsklimat, infrastruktur, lokalförsörjning, framtida äldreomsorg, ekonomi, medborgarinflytande, respekt, Öland en kommun, att
kunna bo och leva i hela kommunen.
_____________________________

§ 201

Dnr 2017/264-042 KS

Delårsrapport januari-juni 2016, Regionförbundet i Kalmar län.
Regionförbundets styrelse godkände 2017-10-26 § 97 delårsrapport januarijuni 2017 och överlämnade densamma till ägarna för kännedom.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.
_____________________________

§ 202

Dnr 2017/252-042 KS

Delårsrapport per 2017-08-31, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2017-10-09 § 35 delårsrapport per
2017-08-31 till medlemskommunerna för godkännande.
Av beslutet framgår att perioden visar ett negativt resultat med minus 431 tkr.
Prognosen för helår 2017 visar på ett positivt resultat på 121 tkr. Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” redovisar en balanserad skuld om minus 1 849 100 kronor.
Prognosen för Räddningstjänsten och Turistorganisationen påvisar ett positivt resultat.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-11-21 § 206 delårsrapporten till
kommunfullmäktige.
Revisorerna bedömer i utlåtande 2017-11-10 att rapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Ölands Kommunalförbund.
_____________________________
§ 203

Dnr 2015/231-008 KS

Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6
till de skolor där övriga mellanstadiet går.
Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag
2015-09-13
att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör
hemma, för elevernas bästa.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 redogjorde utvecklingsledare Jan-Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson för ärendet som innebär att årskurs 6 som idag går på Slottsskolan vid ett återförande skulle gå
tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och
Viktoria.
Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta
det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Utbildningsnämnden föreslog 2017-08-29 § 89 kommunfullmäktige
att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 § 191 kommunfullmäktige
att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
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Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget med tillägget att kompletterande
utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv tas fram snarast men
senast till februari 2018. Detta så att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför
läsåret 2018/2019 och verkställas åtminstone etappvis.
Per Lublin (nÖP) yrkar
- i första hand bifall till medbogarförslaget.
- i andra hand biträder Loirendals yrkande.
Stig Bertilsson (C) stöder Loirendals tilläggsyrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fortsatt utredning
med tillägg att den ska vara klar för beslut i februari 2018 samt bifall till medborgarförslaget utan utredning, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag med tillägg att utredningen ska tas fram snarast
för beslut i februari 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera utredningen ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv senast till februari 2018. Detta så
att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför läsåret 2018/2019 och
verkställas åtminstone etappvis.

_____________________________

§ 204

Dnr 2012/163-109 KS

Återrapportering; bifallen motion Träbyggnadsstrategi
Kommunfullmäktige biföll 2013-10-21 § 131 en motion från Eddie Forsman
(M) innebärande uppdrag till kommunledningskontoret att upprätta förslag till
träbyggnadsstrategi för beslut i kommunfullmäktige.
I tjänsteskrivelse 2017-10-09 föreslår samhällsbyggnadschef Linda Hedlund
att arbetet med träbyggnadsstrategi avslutas och att istället öka fokus på
energieffektivitet vid upphandling.
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Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret efter uppdraget, noga följt
utvecklingen i närliggande kommuner och arbetet med ”Träregion Småland” i
syfte att hitta en strategi som lämpar sig för Borgholms kommun. Slutsatsen
har blivit att en träbyggnadsstrategi inte är bästa sättet att uppnå motionens
och därmed kommunfullmäktiges syfte att öka träbyggande.
Ärendet
Sveriges riksdag antog en träbyggnadsstrategi 2005. Därefter har ett antal
kommuner arbetat på samma linje, och i vår region finns Träregion Småland
som verkar för ett ökat träbyggande. Småland skiljer sig från Öland genom
att vara en träregion, men betydelsefull träindustri som kommunerna i Småland självklart värnar om. Givet tidigare kritik mot träbyggnadsstrategier från
främst sten- och betongindustrin blir situationen på ”stenön” Öland lite annorlunda än i Träregion Småland.
Att bygga i trä är ofta klimatsmart. Om det handlar om större/högre byggnader sker träbyggandet enligt helt andra principer än traditionellt byggande.
Moduler tillverkas i industrilokaler (i praktiken i Småland eller Norrland) och
fraktas sedan till byggplatsen där de fogas samman. Detta förfaringssätt är
en stor del i energibesparingarna, som är skälet till att träbyggande blir klimatsmartare. Av en byggnads energiåtgång sker ofta närmare 70 % under
byggtiden, även om man inkluderar uppvärmningen av byggnaden i 50 år.
Att anta en träbyggnadsstrategi är däremot ofta kontroversiellt, dels mot stenoch betongindustrin, och dels mot generella principer om likabehandling.
Upphandling bör vara teknikneutral. Att ställa hårda energikrav vid upphandling av byggnation fyller ofta samma funktion som en träbyggnadsstrategi,
men är mycket mindre kontroversiellt.
Behovet av att stimulera träbyggande gäller främst större/högre byggnader.
Mindre och låga byggnader byggs traditionellt i trä. Brandskyddsregler har tidigare satt stopp för hus högre än två våningar i trä. Dessa regler är undanröjda sedan länge. För Borgholms kommun skulle därför en träbyggnadsstrategi ha mycket liten betydelse. Merparten av byggandet i kommunen sker redan i trä (enfamiljshus och fritidshus).
Konsekvensanalys
Borgholms kommun har inte något eget bostadsföretag och bygger ganska
lite i egen regi. En träbyggnadsstrategi skulle därför i första hand komma att
handla om markreservationer och krav på träbyggande för att få en markreservation. Det innebär att för att strategin skulle ha någon effekt, och inte
bara vara ett spel för gallerierna, så skulle den behöva handla om frågor som
definitivt kommer i konflikt med konkurrensneutralitet.
Dessutom riskerar en träbyggnadsstrategi som ställer ytterligare krav vid
markreservationer att hämma byggandet av flerbostadshus och särskilt hyresrätter, som är högt politiskt prioriterat.
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Vill man uppnå syftet med en träbyggnadsstrategi på ett mera korrekt sätt har
upphandlingsregler som tydligt premierar låg energiåtgång samma effekt. Att
sätta fokus på energieffektivitet ger ett ökat träbyggande, utan att generera
kritik för bristande neutralitet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 361 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms
kommun.
att öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.
att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-21 § 207 kommunfullmäktige
att avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms
kommun.
att öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.
att motionen därmed är besvarad
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms kommun.

att

öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.

att

motionen därmed är besvarad.

_____________________________
§ 205

Dnr 2015/2-083 KS

Återrapportering, uppdrag från tillfällig fullmäktigeberedning Landsbygdsutveckling på norra Öland
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16 § 176 i samband med slutrapport från tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra
Öland bland annat
att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med KLT och andra
trafikföretag om förbättrad kollektivtrafik på norra Öland, mellan norra
Öland och Borgholm och direktpendeltrafik mellan norra Öland och Kalmar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-05-31 § 232 till kommunledningskontoret
att undersöka möjligheten att till hösten etablera direktpendlartrafik mellan
Böda och Kalmar. Turer ska gå morgon och kväll, måndag till fredag
med på- och avstigningsplats på större orter utmed 136:an norr om
Köpingsvik.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-15 återrapporterade t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg Kalmar läns Trafiks (KLT) svar på förfrågan om
pendlartrafik samt möjlighet till enhetstaxa inom kommunen.
Av KLT:s svar framgår att det idag inte finns några befintliga fordon som kan
köra den ytterligare extra trafik som kommunen efterfrågar. Nyanskaffning av
fordon måste i så fall ske. Böda-Kalmar kräver ett fordon och eftersom man
inte hinner ner från Böda till Kalmar på eftermiddagsturen Borgholm-Böda så
krävs även där ytterligare ett fordon. Till detta tillkommer rullkostnad per
kilometer.
Kostnadsindikation med dagens avtalspriser:
Ett fordon 579 000 kronor per år.
För dubbla turer blir det dubbla kostnader.
Dessa turer genererar fordonskilometrar om totalt 844 550 kronor per år,
totalt för den begärda utökningen blir cirka 2 mkr/år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-11-15 § 416 till t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg
att med hjälp av utbildningsförvaltningen undersöka intresset hos ungdomarna i klass 9 Åkerboskolan att pendla till gymnasieskolorna i Kalmar,
att undersöka möjligheten att trafikera sträckan med egen buss.
I tjänsteskrivelse 2017-02-27 och vid arbetsutskottets sammanträde 201703-07 redogjorde t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg för genomförd
undersökning och föreslog att ärendet avslutas eftersom de tillfrågade eleverna inte är intresserande av direktpendlartrafik till Kalmar.
Av skrivelsen framgår att undersökning har genomförts för att undersöka om
det finns intresse för elever årskurs 9, Åkerboskolan, att åka pendlarlinje från
norra Öland till och från gymnasieskolorna i Kalmar. Av de 19 elever som har
svarat på enkäten har 1 svarat att man vill pendla och 18 att de inte är intresserade av pendling mellan Löttorp och Kalmar. Samtliga elever har motiverat
sitt svar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-07 § 99
att utöka uppdraget innebärande att utbildningsförvaltningen tillfrågar gymnasieelever i årskurs 1 och 2 (avgående högstadieelever 2016 och 2015)
om intresset för pendling till gymnasieskolorna.
Till arbetsutskottets sammanträde 2017-05-09 återrapporterades uppdraget.
32 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet har via mail tillfrågats om de är intresserade av att pendla. Eleverna hade 14 dagar på sig att svara.
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Endast sex elever har svarat, tre ville pendla och de andra tre ville inte.
Vidare har Åkerboskolans elever i samband med elevrådsmöte efterfrågat
buss mellan Kalmar och norra Öland fredag eftermiddag och söndag kväll.
Arbetsutskottet noterar att genomförda utredningar inte kan ligga till grund för
ett beslut om direktpendlartrafik mellan norra Öland och Kalmar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 180 meddela
kommunfullmäktige
att uppdraget avseende ” inleda förhandlingar med KLT och andra trafikföretag om förbättrad kollektivtrafik på norra Öland, mellan norra Öland
och Borgholm och direktpendeltrafik mellan norra Öland och Kalmar”
anses utfört, dock med negativt resultat.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att utredning är gjord men att uppdraget inte
kunnat genomföras.
_____________________________

Ordföranden tackar för året som gått och tillönskar alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Ålderspresident Sune Axelsson tillönskar kommunsekreteraren och
presidiet
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KF 2017-12-18

Uppropslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 klockan 18:09:43.

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
Hans Lundberg
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Arne Sjögren
Ulrika Lindh
Cecilia Ahlström
Jan Erici 2:e vice ordf
Jonas Nilsson
Martin Johansson
Mats Karlsson
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(S)
(C)
(M)
(S)
(FÖL
)
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(S)
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)
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Närv.
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Lotta Öhrsvik Gibson

Bertil Lundgren

Sibylla Axelsson
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SUMMA:

34

0 0 1

BILAGA 2 KF 2017-12-18 § 193

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 klockan 19:21:26.

9. Heltid som norm, erbjuda alla medarbetare heltid senast år 2020
Ja = KS Nej = infört 2018
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
Hans Lundberg
Iren Persson
Emma Jensen
Karl-Gustav Stegermark
Mattias Carlsson
Mikael Palmqvist
Lars-Erik Larsson
Arne Sjögren
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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(S)
(M)
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)
(S)
(C)
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Ersättare

Ja
X
X
X
X
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X
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X
X
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Lotta Öhrsvik Gibson

Bertil Lundgren

Nej

Avst

Frånv

X
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X
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X
X
X

Sibylla Axelsson

X
X
X
SUMMA:
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