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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av 3 kapitlet § 14 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara
för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kap § 4 punkt 3 där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att
verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap § 5 besluta att annan
nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut.

1.2.

Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


1.3.

Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

Revisionskriterier och avgränsning

Kommunallagen, kommunstyrelsens och nämndernas reglemente samt övriga relevanta
styrdokument.

1.4.

Kontrollmål

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen:


Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?



Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?



Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot bakgrund
av uppsiktsplikten?

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, ärendegranskning och intervjuer.
I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som föranleder en åtgärd, eller
som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts upp.
Granskningen avgränsas till beslut som är tagna av fullmäktige från 1 juli 2015 till och
med 30 juni 2017.

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

2 av 20

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

2.

Iakttagelser

2.1.

Externt regelverk

Av kommunallagen (KL) 3 kap 14 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden
och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 1 § framgår att kommunstyrelsen har att leda och samordna kommunens verksamhet samt utöva uppsikt över
nämndernas verksamhet.
Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. Inväntande av beslutets
lagakraftvinnande behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet
kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.
Av KL 5 kap 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om hinder föreligger ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt KL 6 kap 27 a § framgår att frågor som väckts genom medborgarförslag ska om
möjligt handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det
väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om
året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket.

2.2.

Interna regelverk

2.2.1.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur motioner och medborgarförslag ska
hanteras. Motionen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast ett år från det att
motionen väcktes. Kommunstyrelsen ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober. Medborgarförslag ska
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Ett
medborgarförslag kan överlåtas för ställningstagande och beslut till styrelsen eller till en
annan nämnd. Kommunstyrelsen ska redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober.
Vidare framgår det att om fullmäktige inte beslutar något annat så är det styrelsen som
avgör beredningen av de ärenden som fullmäktige ska behandla.
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som fullmäktige lämnat. Detta anges i respektive nämnds reglemente.
Utdrag ur protokoll skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
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2.2.2.

Kommunstyrelsens reglemente

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen styr, leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska också
ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet.
Kommunstyrelsen ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare tillse att redovisning sker till fullmäktige från
samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt övervaka att nämndernas interna
kontroll är tillräcklig.
I överensstämmelse med styrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet ska den se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.
Vidare ska styrelsen regelmässigt, minst två gånger per år, till fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas.
När det gäller medborgarförslag ska styrelsen fatta beslut, där fullmäktige överlåtit detta,
inom ett år från det att förslaget väcktes.

2.2.3.

Nämndernas reglemente

Av samtliga nämnders reglemente framgår under ansvar och rapporteringsskyldighet att
nämnden regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vad gäller
rapportering har nämnden att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna
för kommunens redovisning.
När det gäller medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut,
ska de om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen, men inte närvara när beslut
fattas, enligt reglementena.

2.3.

Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/
styrelse?

2.3.1.

Iakttagelser

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv
är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer krav
på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.
Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling kring att utdelade uppdrag verkställts på
det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte
och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa
ska återrapporteras.
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Vi har gått igenom beslut i kommunfullmäktige under perioden 1 januari 2015 till 30 juni
2017 för att identifiera vilka beslut som fattats och där det getts ett uppdrag till kommunstyrelsen eller någon nämnd.
När det gäller motioner och medborgarförslag har det upprättats processbeskrivningar
om hur handläggningen ska ske. I dessa fall finns en struktur för hur dessa ärenden ska
hanteras.
Efter genomgång av beslut från den 1 januari 2015 till 30 juni 2017 kan konstateras att
motioner och medborgarförslag hanteras enligt gällande regler och rutiner.
När fullmäktige fattat ett beslut om att uppdra till kommunstyrelsen eller någon nämnd
sker delgivning av kommunfullmäktiges protokoll tillsammans med underlag som tillhör
ärendet. Det kommer att införas en rutin att det i protokollet ska framgå vem som ska
delges beslutet. Idag noteras detta manuellt på protokollet av kommunsekreteraren.
Ärendet förs därefter upp på en ärendebalanslista för bevakning. Uppdrag bevakas i
kommunens ärendehanteringssystem. Styrelsen och samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden använder sig av detta ärendehanteringssystem.
Det förekommer en stor mängd både medborgarförslag och motioner i kommunen. Dessa
ska enligt fullmäktiges arbetsordning beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Det förekommer både motioner och medborgarförslag
som inte bereds och fattas beslut om inom ett år. Dessa återredovisas till fullmäktige enligt gällande regler.
Av vår granskning av protokoll och handlingar1 framgår följande:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Totalt

Totalt antal ärenden/antalet verkställda
2015
2016
17/17
16/13
2/2
1/1
2/2
2/1
(96 %) 22/21
(83 %) 18/15

2017
5/1/1
2/1
8/2

Av vår granskning framgår att 96 % av besluten från åren 2015 är verkställda och avslutade, motsvarande siffra för år 2016 uppgår till 83 %.
Andra beslut, av mer generell karaktär, som fattas i kommunfullmäktige omfattas inte av
ovanstående rutinbeskrivningar. Detta innebär att dessa ärenden inte omfattas av ärendebalanser och är svårare att följa och se om dessa verkställs eller inte. Exempel på beslut
från år 2017 är:
§ 9 Prioritering av tillfälliga statsbidrag. Av beslutet framgår att särskilda resurser ska
avsättas till kompetensutveckling inom socialförvaltningen, utvecklingspott för förbättringsarbete, akuta åtgärder på Kronomagasinet mm.

1

Se bilagor i slutet av rapporten
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§ 34 Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms kommun. Av beslutet framgår att Borgholm Energi AB erhåller ett tilläggsanslag om 150 tkr.
Inga ytterligare direktiv framgår av beslutet.
§ 37 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”. Av beslutet framgår att det ska tillsättas en fullmäktigeberedning efter sommaren.
§ 69 Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark. Socialnämnden beviljades en tilläggsbudget för utökning av bilpark med en elbil.
§ 99 Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun. Fullmäktige antog policyn.
När det gäller verkställigheten av prioriteringen av det tillfälliga statsbidrag, har detta
enligt kommunsekreteraren, noterats i kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Protokollet redovisas under meddelande i kommunstyrelsen.
Det framgår inte av ovanstående beslut hur de ska följas upp eller om det ska ske någon
återapportering till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. Vi har inte
i några protokoll för berörd mottagande styrelse/nämnd/bolag kunnat se att besluten
hanterats. Det finns heller inga tidsangivelser angivna i besluten.

2.4.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos
berörda nämnder/styrelse?

2.4.1.

Iakttagelser

För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verkställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att
beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll
avseende ärendebalansen inom sin nämnd.
Styrelsen eller nämnd delges av kommunsekretaren när det har kommit ett ärende som
ska beredas. Ärendet skickas till respektive nämndssekreterare som för upp ärendet på en
ärendebalanslista. Detta gäller medborgarförslag och motioner. Bevakningen av dessa
ärenden sker av kommunsekreteraren som skickar påminnelser via kommunens ärendehanteringssystem.
Vi har däremot inte funnit någon rutin som säkerställer att andra beslut som ges till styrelsen/nämnder eller bolag verkställs. Det framgår inte heller av protokoll att dessa ärenden har verkställts eller kommer att verkställas.
Vi har inte i vår granskning funnit att denna typ av generella beslut bevakas eller återrapporteras från respektive förvaltning till berörd nämnd.
Alla kommunstyrelsens protokoll skickas till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Samtliga protokoll publiceras på kommunens externa hemsida.
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2.5.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos
kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

2.5.1.

Iakttagelser

Enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, som beskrivs ovan, har styrelsen ett särskilt ansvar att ha uppsikt över övriga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen
ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. När det gäller medborgarförslag, motioner och andra uppdrag, där det
finns en upprättade rutiner, har kommunstyrelsen via sin beredning inför kommunfullmäktiges beslut en uppsikt över att denna typ av ärenden verkställs.
Vi har inte i vår granskning kunnat notera att kommunstyrelsen för övriga ärenden bedrivit någon uppsikt av ärenden och beslut som fattats av kommunfullmäktige som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen. Det förekommer överläggningar mellan kommunstyrelsen och nämnderna men det finns ingen
spårbarhet i kommunstyrelsens handlingar att det finns en uppföljning avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.
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3.

Revisionell bedömning

3.1.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Detta
grundar vi på att det, när gäller medborgarförslag och motioner, finns dokumenterad rutinbeskrivning av hur dessa ärenden ska hanteras och att dessa följs.
Vi anser däremot att andra uppdrag, utöver medborgarförslag och motioner, som beslutas
av fullmäktige inte på samma sätts följs upp varken av kommunstyrelsen eller berörd
nämnd, då det inte finns någon spårbarhet av detta i protokoll och tillhörande handlingar.

3.2.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Sker verkställighet av fullmäktige
fattade beslut om åtgärd eller
uppdrag hos berörd nämnd/ styrelse?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer utifrån vår genomgång av protokoll och handlingar att beslut i fullmäktige till
största delen har verkställts. Enligt vår
granskning är 96 % och 83 % för åren 2016
respektive 2015 verkställda. Detta gäller till
största delen medborgarförslag och motioner
där det finns rutiner hur dessa ska hanteras.
Vi noterar att det förekommer medborgarförslag och motioner som inte har blivit behandlade inom ett år, vilket stadgas i fullmäktiges
arbetsordning.
Däremot så bedömer vi att det finns en osäkerhet i kontrollen av verkställigheten av
andra typer av beslut som fattas i fullmäktige i
form av uppdrag och åtgärder som ska genomföras.

Finns rutin för uppföljning av
verkställighet hos berörd nämnder/styrelse?
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Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det finns rutiner för uppföljning av medborgarförslag och motioner då det
finns dokumenterade rutiner för denna typ av
ärenden. Det finns också bevakningslistor som
hanteras av kommunsekreteraren som ska
garantera att denna typ av ärenden hanteras
och återrapporteras till kommunfullmäktige.
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Finns rutin för uppföljning av
verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kommunstyrelsen endast till
delar har rutiner för uppföljning av att beslut
som fattas i kommunfullmäktige verkställs.
Ärenden som föranleder en åtgärd eller ett
uppdrag följs inte upp inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

3.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa en mer systematisk
och transparent uppföljning av ärenden som finns att verkställa inom såväl kommunstyrelsens som nämndernas områden.
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen
3.4.

Beslut år 2015
Verk
ställt

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/199008 KS, 201509-14, § 125

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Bo Sadel) – klistermärke på soptunnor
hos privatpersoner där det
får läggas hundbajspåsar
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Kommunstyrelsen 2015-11-24,
§ 207 – avslår medborgarförslaget
då varje abonnent själv kan märka
upp och upplåta sin soptunna om så
önskas.

ANMÄLAN: Motion (Eddie
Forsman M) – Livskvalitet
– bra boendemiljö året
om.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – avskaffa
delade turerna hos kommunens anställda inom
vård och omsorg snarast
möjligt.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – publicera
alla inkomna medborgarförslag på kommunens
hemsida.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

Dnr 2015/172-109 KS, 201608-22, § 135
KF beslutar att avslå motionen med
hänvisning till att underhållet av
befintliga fastigheter bör prioriteras.

Dnr 2015/172109 KS, 201509-14, § 126

Dnr 2015/205109 KS, 201509-14, § 127

Dnr 2015/223109 KS, 201509-14, § 128

Dnr 2015/185252 KS, 201509-14, § 129
Dnr 2015/256109 KS, 201510-19, § 142
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Förvärv av fastigheten
Borgholm Höken 2
KF beslutar att förvärva fastigheten…
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Norra
Ölands stad

JA
Inkluderat i återrapporteringen till fullmäktige Dnr
2016/53-109 KS, 2016-03-14, §
52

Dnr 2015/205-109 KS, 201603-14, § 56
KF beslutar med 30 ja mot 3 nej att
motionen anses besvarad då dess
förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.

Dnr 2015/223-109 KS, 201603-14, § 57
KF beslutar att bifalla motionen då
arbetet med att lägga ut inkomna
medborgarförslag och beslut på
externa hemsidan redan pågår, men
på grund av arbetsbelastning på
kommunledningskontoret inte har
prioriterats.

JA

JA

JA

JA
Dnr 2015/256-109 KS, 201603-14, § 58
Vid dagens sammanträde meddelar
Per Lublin (nÖP) att motionen åter-
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Dnr 2015/257109 KS, 201510-19, § 143

Dnr 2015/258109 KS, 201510-19, § 144

Dnr 2015/259109 KS, 201510-19, § 145

Dnr 2015/260109 KS, 201510-19, § 146

Dnr 2015/261109 KS, 201510-19, § 147

Dnr 2015/262109 KS, 201510-19, § 148

Dnr 2015/264109 KS, 201510-19, § 150
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KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Borgholms Stad med Ölands
norra kommun.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Borgholm norra Ölands stad
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – upplåtande
av plats för ett
barn/ledamot
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – fria sjukresor
till kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – tandvård till
kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – bidrag till
kommunens kobönder
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lassa
Leijon SD) – fria busskort
till kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

tas.
KF noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare behandling.
Dnr 2015/257-109 KS, 201603-14, § 59
KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och
1 avstår att avslå motionen med
motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands norra
kommun är en korrekt geografisk
beskrivning men kan inte anses
vara ett namn.
KS 2016-02-23 § 35 noterar återtagandet och avslutar ärendet från
vidare hantering.
Återtagandet noterades i redovisningen till KF 2016-03-14 § 52

JA

JA

Dnr 2015/259-109 KS, 201703-13, § 41
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2015/260-109 KS, 201703-13, § 42
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2015/261-109 KS, 2017-0313, § 43
KF beslutar att avslå motionen.

Dnr 2015/262-109 KS, 201609-02, § 156
KF beslutar att avslå motionen så
kommuner enligt Kommunallagen
inte får ge bidrag till enskilda.
Dnr 2015/264-109 KS, 201603-14, § 61
KF beslutar med 19 ja mot 8 nej och
6 avstår att avslå motionen med
hänvisning till de höga kostnaderna
som fria busskort medför.
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Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

Dnr 2015/248008 KS, 201511-16, § 171

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Lasse Engström)
– låta Storgatan mellan
Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året
om.
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Dnr 2017/62-109 KS, 2017-0313, § 47
I tjänsteskrivelse 2017-03-03 redovisar kommunledningskontoret
beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt
ställningstagande och beslut från
nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.

JA

B. Dnr 2015/248-008 – Låta Storgatan mellan Tullgatan och Västra
Kyrkogatan vara gågata året runt:
Lasse Engström Kommunstyrelsen
2017-01-24 § 16 – beslutar avslå
förslaget
Medborgarförslaget har redovisats
till KF.

Dnr 2015/2083 KS, 201511-16, § 176

Dnr 2015/274008 KS, 201512-14, § 192

Dnr 2015/288109 KS, 201512-14, § 193

Slutrapport; Tillfällig
fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på
norra Öland
KF beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att…
Bl.a. inleda förhandlingar med
KLT och andra trafikbolag om
förbättrad kollektivtrafik på
norra Öland….
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Maria Franck) –
korttidsboende i gamla
vårdcentralen.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN; Motion (Eva
Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
KF tar emot motionen och
överlämnar den till KS för
beredning.

Dnr 2015/2-083 KS, 2016-0215, § 31
KF beslutar att avsluta den tillfälliga fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra
Öland.

Dnr 2015/274-008 KS, 2017-09-26,
165 KS
KS avslår medborgarförslaget
JA

Dnr 2015/288-109 KS, 201604-18, § 85
Ärendet utgår då motionären inte
är närvarande vid dagens sammanträde.
Dnr 2015/288-109 KS, 201605-16, § 106
KF beslutar att avslå motionen med
hänvisning till de kostnader som ett
genomförande av motionen skulle
medföra och att det ännu inte är ett
lagkrav att rena avloppsvattnet.
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JA
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3.5.

Beslut år 2016
Verk
ställt

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2016/39109 KS, 201602-15, § 17

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon och Kjell-Ivar S
Karlsson SD) – börja åldersbestämma de ensamkommande flyktingbarnen
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C) – bredband
och vägbelysning.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C ) – äldreboendeplatser.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C ) – fastighetsunderhåll.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Jack Samuelsson)
– att tätorten Borgholm
(Borgholms församling)
återtar beteckningen
Borgholms stad.
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Dnr 2016/39-109 KS, 2016-0912, § 160
Lasse Leijon (SD) meddelar att
motionen återtas.
KF noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare handläggning.

Dnr 2016/15109 KS, 201602-15, § 21

Dnr 2016/19109 KS, 201602-15, § 22

Dnr 2016/20109 KS, 201602-15, § 23

2016/41-008
KS, 2016-0314, § 41

Dnr 2016/15-109 KS, 2016-0912, § 158
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/19-109 KS, 2016-0613, § 125
KF beslutar med 16 ja mot 15 nej att
avslå motionen.

JA

Dnr 2016/20-109 KS, 2016-0912, § 157
KF beslutar att bifalla motionen.
JA

Dnr 2017/62-109, 2017-03-31,
§ 47

I tjänsteskrivelse 2017-03-03
redovisar kommunledningskontoret beredningen av oavslutade
medborgarförslag och motioner
samt ställningstagande och beslut från nämnder och styrelser
med anledning av behandlade
medborgarförslag.
Dnr 2016/41-008 - tätorten
Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms stad: Jack Samuelsson.
Kommunstyrelsen 2017-01-24 §
15 – beslutar avslå förslaget.

Januari 2018
Borgholms kommun
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JA
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Dnr 2016/79109 KS, 201604-18, § 66

Dnr 2016/127109 KS, 201605-16, § 92

Dnr 2016/154109 KS, 201606-13, § 109

Dnr 2016/114008 KS, 201606-13, § 111

Dnr 2016/131008 KS, 201606-13, § 112

Dnr 2016/141008 KS, 201606-13, § 113

Januari 2018
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ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – anordna
självfinansierad mässa.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – åldersbestämning av ensamkommande barn.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN; Motion (Per
Lublin nÖP) – sextimmars
arbetsdag inom äldreboenden med bibehållen lön.
KF tar emot motionen och
lämnar den till socialnämnden
för beredning.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Åsa Petersson) –
fjärilsträdgård i Borgholms kommun
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Clas Asp) – ta
över ansvar för och skötsel
av badbryggor från byalag,
vägföreningar etc.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Gunnar Ihren) –
bygg krematorium i
Bäckmans park.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS

Dnr 2016/79-109 KS, 2016-0822, § 136
KSAU föreslog 2016-05-31 § 206
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen så
det redan finns beslut på att genomföra ett EXPO.

JA

KF beslutar att anse motionen besvarad med att det som föreslås i
motionen nu har beslutats av
kommunstyrelsen.
Dnr 2016/127-109 KS, 201609-12, § 159
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/154 -109 KS, 201703-13, § 40
KF beslutar med 30 ja mot 4 nej att
avslå motionen.

JA

Ej avslutad

Ej avslutad

Dnr 2016/141-008 KS, 2017-04-25,
§ 86
KS beslutar att avslå medborgarförslaget
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Dnr 2016/186109 KS, 201609-12, § 142

Dnr 2016/187109 KS, 201609-12, § 143

Dnr 2016/188109 KS, 201609-12, § 144

Dnr 2016/160348 KS, 201609-12, § 153

för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – om halalslaktat kött.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – läkarundersök alla immigranter så
fort de ankommer till
kommunen.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
Uppdrag – vattenförsörjningsfrågan.
KF uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten

eller formalisera redan pågående arbete för att skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i
Borgholms kommun. Till
arbetet föreslås att ett nära
samarbete utvecklas med
LRF och Ölands Vattenråd
och att utredningen görs
omgående för att kunna
hålla kommunfullmäktige
informerad om projektets
utveckling.
Dnr 2016/194109 KS, 201610-17, § 172

Januari 2018
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ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – utbyte av
kommunfullmäktiges
smörgåsar till kvällsmål
som vid äldreboende.
KF överlämnar motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Dnr 2016/186-109 KS, 201703-13, § 45
KF beslutar att avslå motionen.

JA

Dnr 2016/187-109 KS, 2017-0116, § 11
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/188-109 KS, 2017-05-15,
§ 83
KF beslutar att avslå motionen.

JA

Pågående
Kommunstyrelsen beslutar 201610-25 § 177 tillsätta en projektgrupp
med syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner
arbeta för att trygga vattenförsörjning

Dnr 2016/194-109 KS, 201703-13, § 44
KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och
2 avstår att avslå motionen då ett
införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.
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3.6.

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Dnr 2017/70109 KS, 201703-13, § 24 KF

ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖp) – undersöka
nyttan av och möjligheten
att skapa en demensby på
Ölland
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖp) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen och alla nämnder
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
Inrättande av tillfällig
fullmäktigeberedning
”Sveriges bästa äldreomsorg”
Att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram
en hållbar strategi och skapa
förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”
ANMÄLAN Motion (Per
Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor
gällande gågatan (Storgatan)
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning
ANMÄLAN Motion (Marcel van Luijn M) – implementera skattekollen på
kommunens hemsida
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning

Dnr 2017/75109 KS, 201703-13, § 25 KF

Dnr 2016/234080 KS, 201703-13, § 32 KF

Dnr 2017/99109 KS, 201704-18, § 55 KF

Dnr 2017/152109 KS, 201706-12, § 93 KF

Januari 2018
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Verk
ställt

Iakttagelser
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Bilaga 2 – Samhällsbyggnadsnämnden
3.7.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/202003 KS, 201509-14, § 134

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra detaljplaner
som inte är av stor vikt eller
har principiell betydelse.
KF beslutar att delegera till samhällsbyggnadsnämnden att anta,
upphäva och ändra detaljplaner
som inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse.
ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Britt-Marie Soltorp och Gunnar Hammarsten) – utbyggnad av VA-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland)
KF överlämnar medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning inför slutligt avgörande
av KF.

Delegationen är inskriven i reglementet och
återredovisas endast
genom protokollen.

Dnr 2015-269009 KS, 201511-16, § 172
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Verk
ställt

JA

Dnr 2015/269-008
KS, 2016-08-22, §
132
KF beslutar med 22 ja
mot 10 nej och 1 avstår
att avslå medborgarförslaget.

JA
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Bilaga 3 – Socialnämnden
3.8.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/263109 KS, 201510-19, § 149

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – skattesänkning
alt höjt bostadsbidrag för
kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och lämnar
den till socialnämnden för beredning.

Dnr 2015/263-109
KS, 2016-03-14, § 60

3.9.

KF beslutar att avslå
motionen då dessa frågor inte ligger inom
kommunens ansvarsområde.

JA

Beslut år 2016

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2016/44008 KS, 201603-24, § 40

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) – måltiderna på de särskilda boendena.
KF överlämnar medborgarförslaget
till socialnämnden för beredning
inför slutligt beslut i KF.
Motion (Ilko Corkovic S) –
införandet av ”Mina timmar”
inom hemtjänsten
KF beslutar att bifalla motionen
och att socialnämnden ska återrapportera till KF om ett år vad som
hänt med anledning av motionen.

Dnr 2016/44-008 KS,
2017-04-18 § 53 KF
KF beslutar att anse
medborgarförslaget
besvarat.

Dnr 2014/20109 KS, 201603-14, § 53

3.10.

Verk
ställt

Verk
ställt

JA

Socialnämnden återrapporterade 2016-12-20 §
159, KF
JA

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2017/79109 KS, 201704-18, § 54 KF

ANMÄLAN: Motion (Per Lublin nÖP)– sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
KF överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.

26 juni SN § 87, 29 sept
KF förslag att avslå motionen.
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Verk
ställt

JA
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Bilaga 4 – Utbildningsnämnden
3.11.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/231008 KS, 201510-19, § 140

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Julius Sääf) – återför årskurs
6 till de skolor där övriga mellanstadier går.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt
av KF.

Dnr 2015/232008 KS, 201510-19, § 141

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Julius Sääf) – öppna Runsten
skola mm.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av
KF.

Dnr 2015/50-008 UN, §
49
Utbildningsnämnden
beslutar att
förvaltningen ser över
upptagningsområdena
för Köpinge – Gärdslösa
– Rälla inför skolstarten
2018/2019
Dnr 2015/49-008 UN, §
75
Medborgarförslaget
avslås

3.12.

Verk
ställt

JA

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2017/59008 KS, 201704-18, § 51 KF

ANMÄLAN: Medborgarförslag
– utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidra till en
giftfri vardag för barn.
KF överlämna medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag
– främjande av skolträdgårdar
i Borgholms kommun.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.

Under beredning

Dnr 2017/83008 KS, 201704-18, § 52 KF
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Verkställt

Dnr 2017/47-008 UN
JA
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