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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2018-01-15, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm 2018-01-24 klockan 15:00

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

Allmänhetens frågestund (max 20 minuter)

4

Information från revisionen (max 20 minuter)

5

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Stefan Fosseus) - marknadsför
Borgholms kommun som ett paradis för pensionärer

6.

Godkännande av reviderad förbundsordning Ölands
Kommunalförbund:
Ölands Kommunalförbund godkände 2017-12-04 förslag till ny reviderad
förbundsordning och överlämnade den till medlemskommunerna för
antagande.
Större förändringar är:
§ 2 – säkerhetssamordning har tillkommit som ansvarsområde.
§ 5b – förtydligande angående fördelning av kostnaderna.
§ 10 – tillkännagivande av justerade protokoll å digital anslagstavla.
1 15 – tillägg gällande allmänhetens rätt att ställa frågor om
kommunalförbundets årsredovisning.
Ärendet behandlas av kommunstyrelsen på ett extrainsatt
kommunstyrelsesammanträde 2018-01-15 kl 17:00.

7

Politiska uppdrag 2014-2018; fyllnadsval ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktige godkände 2017-12-18 § 197 avsägelse från Gunilla
Johansson (S), dåvarande ordförande i socialnämnden.

2014/220

13

8

Motion (Per Lublin nÖP) - allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen samt nämnderna
Kommunstyrelsen föreslår 2017-11-21 § 208 kommunfullmäktige
att avslå motionen.

2017/75

14-16

2017/278

3-4
5-12

2
9

Information om nya kommunallagen som gäller från 2018-01-01
Kommunchefen informerar

10

Information förslag om ändrad styrprincip
Kommunchefen informerar

11

Årshjul

onumrerat
_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-01-03
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13 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 197

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-18

185-205

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 Junkka 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

godkänna avsägelsen.

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.

________________________

Utdragsbestyrkande

14 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 208

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Dnr 2017/75-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen
och alla nämnder.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-03-13
att kommunfullmäktige beslutar att rekommendera såväl kommunstyrelsen
som nämnderna att inleda sina öppna möten med en kort Allmänhetens
frågestund för allmänna frågor inom respektive område, frågestund om
maximalt 30 minuter.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-03-13 § 25 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-10-31 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
I kommunallagen framgår
- 5 kap 21 § kommunfullmäktige har rätt att bestämma om andra än ledamöter ska har rätt att delta i överläggningarna vid fullmäktiges sammanträden.
- 8 kap 19 a en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.
Nämnden får dock besluta om dess sammanträden ska vara offentliga,
om fullmäktige har medgett det.
- 8 kap 20 § fullmäktige får bestämma om allmänheten får ställa frågor om
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.
Bedömning
Enligt kommunala självstyret kan inte kommunfullmäktige tvinga nämnderna
att införa allmänhetens frågestund vid varje nämndssammanträde utan det är
upp till varje nämnd och dess ordförande att själva bestämma om frågestund
eller inte.
Borgholms kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund vid varje sammanträde vilket måste kunna anses möjliggöra för allmänheten att ställa frågor rörande alla nämnders verksamheter.
Av nämndernas reglemente framgår att nämnden själva får bestämma om de
vill ha öppna sammanträden. Vad gäller sammanträdets utformning är det
ordföranden som bestämmer vilka ärenden som ska hanteras och vilka handlingar som ska bifogas till kallelsen. Vill nämnden vid något tillfälle anordna
någon typ av frågestund, finns den möjligheten alltså redan i dag.
Finns det frågor från allmänheten och intressen för personer som är beroende av nämndens verksamhet, finns det flera och effektivare möjligheter för
sådan kommunikation som ger frågeställaren/intressenten direkt information
och svar till exempel genom olika former av medborgardialog eller brukardialog.

Utdragsbestyrkande

15 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Utifrån kommunallagen kan konstateras att nämnderna inte är direkt ansvariga inför allmänheten utan inför kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har
därför sina former för granskning och uppföljning av nämndernas verksamhet.
Har allmänheten frågor eller synpunkter på verksamheterna inom kommunen
ska de vända sig till kommunfullmäktige genom de anordnade frågestunderna.
För enskilda personer som är beroende av nämndernas verksamheter, finns
det interna kanaler/system för kommunikation och allmänheten med verksamheten. Allmänheten har även möjlighet att direkt kontakta politikerna utan
att detta måste ske genom frågestunder i nämnderna.
Motionen bör avslås. Vill kommunfullmäktige bifalla motionen bör riktlinjer tas
fram för vem och hur allmänhetens frågestund ska anordnas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 366 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2018
Januari
- revisorerna info
- delårsrapporter
- motioner/mbf
- reviderad
förbundsordning Ölands
Kommunalförbund

Mars
- revisorerna info
- Redovisning
oavslutade
motioner/mbf

Maj
- revisorerna info
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- Info GYF

Januari
15

Mars
19

Maj
21

Augusti
20

Februari
19

Februari
- återrapportering
vattengruppen
- Taxa felaktigt
automatlarm
- Motioner
- Aktualitetsförklaring
ÖP
- Åtgärdsprogram
utbildningsnämnden
och socialnämnden

April
16

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning

Juni
18

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN

Oktober
- revisorerna info
- INFO – SN
- Info – regionförbundet
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Oktober
September 15
17
September
- revisorerna info
- INFO – UN
- INFO – Ölands Turist

November
19

December
10:e – val nämnder
och styrelser

December
10 och 17

November
- Budget

Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom
reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)
Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.

