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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen Stadshuset, Borgholm, 2016-01-18, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Stadshuset i Borgholm ……/…… 2016
Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se

ÄRENDEN
1
Godkännande av kungörelsen

Sid

2

Godkännande av dagordning

3

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (MAX 30 MIN)

4

Ev information från revisorerna (MAX 20 min)

5

Information av ordförande Carl Malgerud om Borgholm Energi ABs
beslut om rättelse vad gäller ackumulerade vinster inom VA-kollektivet och renhållningskollektivet, s k särredovisning

2015/307
2015/272

3-5

6

Godkännande av förvärv av mark genom fastighetsreglering, Köpinge- 2015/295
Kalleguta 2:7, Borgholm Energi AB
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-15 § 233 kommunfullmäktige
att godkänna att Borgholm Energi AB förvärvar Kalleguta 2:7 genom
fastighetsreglering.

6-7

7

Begäran om tilläggsbudget; Infrastruktur 2016
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-15 § 230
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 1 mkr till
investeringsprojekt infrastruktur i 2016 års investeringsbudget.

2015/297

8

8

Godkännande av Vision för Borgholms kommun
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-15 § 234 kommunfullmäktige
att godkänna Vision för Borgholms kommun, kärnvärden och
strategiska mål

2015/138

9-11

9

Antagande av Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-15 § 235 kommunfullmäktige
att anta Biblioteksplan för Borgholms kommun 2015-2020.

2015/290

12-23

10

Motion (Per Lublin ÖP) - krafttag för att vända befolkningsutvecklingen på Norra Öland
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-15 § 239 kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då det som föreslås i motionen har blivit
förverkligat sedan motionen väcktes.

2014/197

24-25

2
11

Politiska uppdrag 2014-2018; ny C-ersättare Sibylla Axelsson.
Länsstyrelsen meddelar i beslut ny sammanräkning efter Håkan Olofssons
avsägelse.
Läggs till handlingarna.

2014/220

26

12

Avsägelse av politiskt uppdrag; Jasmine Petersson (M) avsäger sig
uppdraget som ersättare i fullmäktige.
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny
sammanräkning.

2014/220

27

Årshjul – för kännedom om kommande ärenden och informationer.
Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort
sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom reglementen).
Nämnderna ska genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
kommunfullmäktige antagna strategiska mål och även återredovisa beslut som de
därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)

_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2016-01-07
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 439

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-17

439

Dnr 2015/307-040 KS

Information om beslut om rättelse vad gäller ackumulerat vinster inom
VA-kollektivet och inom renhållningskollektivet, särredovisning.
Borgholm Energi AB:s styrelse har begärt företräde hos kommunstyrelsens
arbetsutskott för att informera om styrelsens beslut 2015-12-16 att en rättelse
av ackumulerade vinster inom VA-kollektivet och inom renhållningskollektivet
ska genomföras och redovisning av anslutningsavgifterna harmoniseras.
Bolagets ordförande Carl Malgerud (M) informerar att revisorerna har
informerats om det planerade förfarandet och KPMG har anlitats för att se
över de juridiska aspekterna i ärendet.
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 07) ställer krav på särredovisning –
bland annat för att kommunen ska kunna visa att de avgifter som tas ut för
verksamheten är korrekta samt att bara nödvändiga kostnader bärs upp av
respektive kollektiv. Dessutom innebär reglerna för redovisning av
anläggningsavgifter att dessa ska täcka såväl direkta kostnader som utgifter
för investeringar. Den del av intäkten som svarar mot de direkta kostnaderna
ska resultatföras som en intäkt i resultaträkningen. Den del av
anläggningsavgiften som motsvarar investeringsutgiften periodiseras över
tiden den nyttjas och intäktsförs successivt i takt med värdeminskningen på
aktuell investering.
VA redovisade den sista december 2014 ett ackumulerat överskott på 38 mkr
sedan 2003. Överskottet består till stor del av operiodiserade
anslutningsavgifter. Under perioden 2003-2009 periodiserades dessa avgifter
inte alls, 2010-2013 periodiserades de delvis och 2014 implementerades
principen 90/10, vilket anger fördelningen av anläggningsavgiften mellan
investering och drift. Denna fördelning har bedömts vara den mest korrekta.
Detta innebär att anläggningsavgifterna inte har periodiserats i enlighet med
de normerande redovisningsprinciperna under åren 2003-2013 och att VA
och Renhållning därför har redovisat för höga intäkter, till ett ackumulerat
belopp på 48 mkr, jämfört med om periodiseringen gjorts enligt den korrekta
hanteringen 90/10.
Ackumulerade positiva resultat som hanteras som tillfälliga överuttag ska
återställas till kollektivet inom tre år. Om de ackumulerade resultaten är
enkonsekvens av hanteringen av anläggningsavgifterna, kan en rättelse ske
och redovisningen av anläggningsavgifterna harmoniseras.
För Renhållning fanns den sista december 2014 ett redovisat ackumulerat
överskott på 11 mkr, samt en avsättning till deponier på 2 mkr.
När denna rättelse är genomförd kommer ackumulerade vinster från 2003
fram till idag på 38 mkr i VA och 11 mkr i Renhållning att ändras till en förlust
för VA på 10 mkr och ett nollresultat för Renhållning då detta överskott
avsätts till fond för deponiteckning i enlighet med beslut i BEAB 2015-12-16,
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-17

439

§ 343.
Taxorna påverkas inte av denna åtgärd. Soliditeten i bolaget skulle minska
från 14 % till 6 %.

Vid dagens sammanträde diskuteras hur ärendet ska behandlas vidare och
det konstateras att kommunfullmäktige bör informeras om styrelsens beslut
om rättelse av de ackumulerade vinsterna.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och föreslår
ordföranden i Borgholm Energi AB att informera om beslutet vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-18.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL

Sida 20

Styrelsen för Borgholm Energi AB
Datum 2015-12-16
Paragrafer 330-344

§ 343

Dnr 2015/80

Finansiering av sluttäckning av deponier
Styrelsens beslut
1. Vid årsbokslutet 2015 skapas en investeringsfond för sluttäckning av deponier,
baserat på tidigare avsättning till deponifonder om två mkr och det
ackumulerade överskottet från Renhållningskollektivet.
2. Ekonomichefen Annika Hermansson uppdras att ta fram ett förslag till
särredovisning av taxan för deponi.

Sammanfattning av ärendet
Kalleguta och Rullbackarna är de två deponier som fortfarande räknas
som aktiva i kommunen idag, även om inget mer avfall längre tillförs och
Länsstyrelsen har fattat beslut att de ska sluttäckas. Sluttäckningen av deponierna
beräknas ta 13 år och beräknas kosta ca. 25 mkr med tillkommande kostnader för
material.
I enlighet med beslut fattat av BEAB 2015-12-16, § 343, om rättelse av de
ackumulerade vinsterna kan det vid årsbokslutet 2015 skapas en investeringsfond
för sluttäckning av deponier. Överskjutande kostnader tas från avfallskollektivet
genom taxa, för att finansiera sluttäckningen av deponierna. Bedömningen är dock
att taxorna totalt inte kommer att påverkas nämnvärt, avseende deponierna.

Dagens sammanträde
Ordförande Carl Malgerud redogör för ärendet och finner att styrelsen beslutar att
vid årsbokslutet 2015 skapas en investeringsfond för sluttäckning av deponier,
baserat på tidigare avsättning om två mkr och det ackumulerade överskottet från
Renhållningskollektivet.
Ekonomichefen Annika Hermansson uppdras att ta fram ett förslag till
särredovisning av taxan för deponi fr.o.m. 2017 och ordföranden själv uppdras att
sammanställa de juridiska utlåtandena för att stödja ovanstående beslut. Ärendet
kan därefter behandlas av styrelsen den 14 januari 2016 och frågan om taxans
konstruktion slutligt avgöras av kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 233

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2015/295-423 KS

Godkännande av förvärv av mark genom fastighetsreglering, Köpinge
Kalleguta 2:7, Borgholm Energi AB.
Borgholm Energi AB:s styrelse föreslog 2015-11-19 § 325
kommunfullmäktige godkänna att Borgholm Energi AB förvärvar 2 ha mark
för 300 tkr tillhörande Köpinge-Kalleguta 2:7 för överföring genom
fastighetsreglering till Köping 1:86, under förutsättning att förhandsbesked för
att lagra massorna ges av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bolagets sammanfattning av ärendet
Arbetet med sluttäckningen av de två deponierna i Borgholms kommun,
Kalleguta och Rullbackarna, ska påbörjas inom en nära framtid. Till själva
sluttäckningsfasen kommer stora mängder av olika material att krävas, något
som beräknas medföra stora kostnader. Om material från bolagets
verksamheter kan samlas ihop och användas, kan detta göra att kostnaderna
hålls nere. Material uppstår löpande inom framförallt VA- och
Gata/parkverksam-heterna, exempelvis vid muddring av hamnar och
utbyggnad av VA-nätet. För framförallt Gata/park är det angeläget att hitta en
yta att lägga massorna på.
För att kunna ta tillvara dessa material behövs en yta för förvaring och
hantering tills de kan användas för själva sluttäckningen. Kalleguta
återvinningscentral är en passande plats då den är i direkt anslutning till en
av deponierna. Dock finns det idag inte en tillräckligt stor ledig yta för att
kunna rymma de tänkta massorna.
Markägarna till en åker som ligger i anslutning till Kalleguta
återvinningscentral har ställt sig positiva till att Borgholm Energi köper åkern.
Ett sådant köp skulle lösa bristen på yta för förvaring av massor. Arrendatorn
som nämns i underlaget har givit sitt godkännande till att avsluta arrendet
tidigare än planerat.
Ett önskemål från markägarna är att de ska få besked om försäljningen blir
av eller inte innan 13 januari 2016, då de måste skriva ett nytt avtal med en
arrendator om försäljningen inte genomförs.

Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förvärvet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna att Borgholm Energi AB förvärvar 2 ha mark för 300 tkr
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

tillhörande Köpinge-Kalleguta 2:7 för överföring genom
fastighetsreglering till Köping 1:86, under förutsättning att
förhandsbesked för att lagra massorna ges av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 230

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2015/297-043 KS

Begäran om tilläggsbudget, infrastruktur 2016.
Med anledning av E-on aviserade samförläggningsprojekt för vägbelysning,
enligt KSAU § 480/15 och KS § 228/15, bör projekt infrastruktur i
investeringsbudget 2016 höjas med 1 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-12-01 § 418
kommunstyrelsen
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 1 mkr till investeringsprojekt infrastruktur i 2016 års investeringsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 1 mkr till
investeringsprojekt infrastruktur i 2016 års investeringsbudget.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 234

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2015/138-012 KS

Vision för Borgholms kommun.
Till dagens sammanträde finns upprättat dokument vad gäller Vision för
Borgholms kommun tillsammans med Kärnvärden (för internt bruk) och
Strategiska mål för fem olika perspektiv: Medborgarperspektiv, Ekonomiskt
perspektiv, Företagarperspektiv, Medarbetarperspektiv samt Miljö- och
kulturperspektiv
Dokumentet är framtaget av en partiöverskridande grupp bestående av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare tillsammans och politiska partiernas
gruppledare.
Vid mötet diskuteras och genomförs viss omarbetning av Medarbetarperspektiv samt Miljö- och kulturperspektiv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna:
Vision för Borgholms kommun
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något
som vi är stolta över. Nu och för framtiden.
Kärnvärden (för internt bruk):
Välkomnande
Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är
tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt
sätt. Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit
sedda och respekterade.
Utvecklande
Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga
arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och
inom verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av
sig och skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling.
Tillsammans
Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft.
Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där
varje medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla
ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en
del av helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas
fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta
över.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Strategiska mål
Kommunfullmäktiges strategiska mål anger färdriktningen för kommunens
samlade verksamhet. Kommunens mål har specificerats i följande fem
perspektiv.
Varje nämnd tar utifrån dessa, fram egna mål för de verksamheter
kommunen ansvarar för i enlighet med respektive reglemente. Det är viktigt
att nämndernas mål är realistiska att uppnå, att de specificeras och anges
med mått och med vilka mätverktyg de ska följas upp. Mätningarna redovisas
kontinuerligt för uppföljning och åtgärder i kommunens styrnings- och
ledningsprocesser.
Medborgarperspektiv
Medborgarna utgör tillsammans Borgholms kommun, där alla är viktiga och
ska känna sig välkomna, hörda och trygga. Alla kommunmedlemmar ska
erbjudas en kommunal service med god kvalitet. Borgholms kommun ska
skapa så goda förutsättningar som möjligt för att leva, verka och bo i hela
kommunen året runt.
Mål:
• Präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
• Främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
• Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.

Ekonomiskt perspektiv
Borgholms kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk
hushållning definieras av Kommunallagen 8 kap 5 §. Det är viktigt att alla
verksamheter ansvarsfullt ser hur skattekronorna används på ett så
kostnadseffektivt sätt som är möjligt.
Mål:
• Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet.
• Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot förväntad nytta. Detta förhållningssätt
möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal service för skattepengarna.

Företagarperspektiv
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för företagande. Vi ska
vara en framgångsrik och tilltalande kommun med ett föredömligt
företagsklimat och med en positiv framtidstro som skapar fler arbetstillfällen
och bidrar till att öka befolkningen.
Mål:
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

• Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.
• Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Medarbetarperspektiv
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare
möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Det är viktigt med en
ökad delaktighet och inflytande för att öka trivsel och frisknärvaron. Nöjda,
friska medarbetare skapar förutsättningarna för att kunna ge bra service med
god kvalitet till medborgarna. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs
och ska ha kunskap om och arbeta efter beslutade mål.
Mål:
• Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation,
genom ett tydligt ledarskap och delaktighet i verksamhetens utveckling
samt möjlighet till personlig utveckling.

Miljö- och kulturperspektiv
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull
samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor,
djur och natur. Miljö- och kulturarbetet ska präglas av såväl långsiktighet som
av helhetssyn. De gällande lokala, regionala och nationella målen ska vara
vägledande i den löpande verksamheten.
Mål:
• Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa
trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 235

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2015/290-880 KS

Biblioteksplan för Borgholms kommun.
Utbildningsnämnden föreslår 2015-1126 § 97 B kommunfullmäktige
att anta Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020.
Vid dagens sammanträde redogör bibliotekschef Gunilla Lydmark för
ärendet.
Biblioteksplan är enligt bibliotekslagen obligatorisk för kommunens
verksamhet inom biblioteksområdet. Målen för biblioteksverksamheten i
Borgholms kommun är att åstadkomma en verksamhet som kan fungera som
en mötesplats mellan människor, att utveckla det digitala biblioteket och att
lyfta fram skolbibliotekens roll för lärande och läsande. Planen ska fungera
som ett stöd i det dagliga arbetet men även kunna användas i ett långsiktigt,
strategiskt perspektiv.
En speciell satsning är Ölandsrummet, litteratur med lokalhistoria som
gränsar till kommunens bildarkiv och ger möjlighet till släktforskning. Att
utveckla den digitala tillgängligheten, både till ölandssamlingen och till
bildarkivet, är en framtida utmaning.
Särskilt prioriterat är även den del av verksamheten som vänder sig till barn
och unga. Genom samverkan med förvaltningens andra verksamheter har ett
läsfrämjande arbete utvecklats i olika former. I syfte att gå vidare med arbetet
föreslås bland annat sagostunder på andra språk, bokcirklar för barn och
unga samt babycaféer med information till nyblivna föräldrar.
Skolbibliotekens betydelse för måluppfyllelse framhålls och
skolbibliotekarierna föreslås delta på föräldramöten och bidra med
kompetens på studiedagar och i projektform. Att integrera
skolbibliotekariernas kunskaper om källkritik i den pedagogiska planeringen
är något som enligt planen vore önskvärt.
Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige
att

anta Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Biblioteksplan för Borgholms kommun
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Värdegrund för Borgholms bibliotek
Bibliotekets verksamhet ska präglas av samverkan och inspirerande möten där alla har lika
värde, är delaktiga och bemöts med respekt. Våra samlingar som bygger på fantasi, kunskap
och mångfald ska göras tillgängliga för alla på ett engagerat och lustfyllt sätt.


Varje år genomför folkbiblioteket en enkät bland besökare och låntagare.

Syftet med biblioteksplanen
Bakgrunden är bibliotekslagen som slår fast att
”kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet”.
”För folkbibliotek och skolbiblioteket ansvarar kommunerna”.
Biblioteksplanens syfte är att i samverkan ta vara på de resurser som finns för biblioteksverksamhet,
stimulera till utveckling och möta framtidens krav på tillgänglighet. Ett politiskt förankrat och levande
dokument, ett stöd för det dagliga arbetet och i ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv.
Biblioteksplanen för Borgholms kommun utgår från kommuninvånarnas och besökarnas behov av
biblioteksverksamhet och service. ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”
I Borgholms kommun används målstyrning med balanserade styrkort förankrade i det övergripande
visionsarbete. För biblioteksverksamheten finns följande mål




Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, upplevelser och kulturer
Det digitala biblioteket ska utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena
Skolbiblioteken ska stimulera till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande

Biblioteksplanen ska årligen följas upp inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete.

Nationell biblioteksstrategi
I dagsläget saknas en nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket har fått uppdraget att arbeta
fram en nationell biblioteksstrategi. Arbetet är nyligen påbörjat och ska vara avslutat 2017.
Biblioteksstrategin kommer med all sannolikhet att påverka folk‐ och skolbiblioteksverksamheten i
framtiden. Några av utgångspunkterna är:
1. Alla ska ha tillgång till kultur, kunskap och information för att främja det demokratiska
samhällets utveckling.
2. Hur kan samverkan och samordning inom det allmänna biblioteksväsendet öka så att
bibliotekens samlade resurser används mer rationellt.
3. Kartlägga skolbibliotekens utvecklingsbehov.

Borgholms bibliotek ‐ organisation
Borgholms kommuns biblioteksverksamhet lyder sedan 2013 under Utbildningsnämnden. Sedan
länge har folk‐ och skolbiblioteksverksamheten varit en gemensam organisation i Borgholms
kommun. Verksamheten och budgeten för personal, media och lokaler är helt gemensam för folk‐
och skolbibliotek. Organisationen består av tre integrerade folk‐ och skolbibliotek, Löttorp, Borgholm
(delar av Viktoriaskolans elever, Ölands gymnasium och Komvux med SFI) och Rälla, folkbibliotek i
Runsten och fyra skolbibliotek, Gärdslösa skola, Köping skola, Viktoriaskolan och Slottsskolan.
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Bibliotekets roller och uppdrag
Biblioteket som demokratisk mötesplats och kulturcentrum
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning … samt kulturell
verksamhet i övrigt”. ¨
”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”
Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller
utbildning kan ta del av den service som finns, lokalt och globalt, analogt och digitalt. Här sker möten
mellan människan och ordet, mellan kunskap och fantasi, mellan besökaren och bibliotekarien. Här
finns möjlighet att sjunka ner i nyhetsflödet bland alla tidningar och tidskrifter eller en stund för det
fria botaniserandet eller de målmedvetna studierna. För att nå ut till olika målgrupper måste
verksamheten arbeta med att hitta nya vägar för att synliggöra och marknadsföra biblioteket och
anpassa verksamheten efter besökarnas behov. Biblioteket ska ses som en verksamhet – inte bara en
fysisk plats.
Biblioteket är en kulturbärare som speglar den tid som varit, verkar i samtiden och blickar mot
framtiden. Biblioteket är ett naturligt ställe för kulturella aktiviteter och aktuell debatt. Biblioteket
samverkar framför allt med kultursekreteraren men även med det ideella föreningslivet, andra
förvaltningar, enskilda och professionella aktörer för att erbjuda kulturella aktiviteter anpassade för
olika målgrupper, barn och vuxna. Samverkan med föreningslivet gör att vi når ut till fler i
kultursatsningarna. Lokaler, personal och idéer är de resurser som biblioteket förfogar över.



Verksamheten kan utvecklas genom mer samverkan med föreningar och det lokala
näringslivet.
I samverkan med kulturverksamheten ordna författarbesök.

Biblioteket i det livslånga lärandet
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning.”
Biblioteket ska erbjuda alla besökare fri tillgång till information och kunskap, digitalt och analogt. För
studier eller egen bildning. Det är särskilt viktigt att servicen är hög mot de som studerar i vuxen
ålder, oavsett om det är på hemorten eller på distans. För elever på Ölands gymnasium, Komvux och
SFI finns en studiebibliotekarie på deltid. Biblioteket kan skapa goda förutsättningar för studenterna
och göra skillnad. Kunskap är en viktig drivkraft för samhällsutvecklingen.


Se över möjligheterna att erbjuda fler tysta studieplatser.
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Främja läsning och tillgång till litteratur
”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.” ”Folkbibliotekens utbud av
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet”. ”På folkbiblioteken ska allmänheten
avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform”.
Här står bibliotekets samlingar i centrum med medier i olika format, både de fysiska medierna och e‐
tjänsterna. Mediebeståndet ska vara aktuellt, brett och mångsidigt och utgå från användarnas behov
och önskemål. De bygger på ett aktivt urval, där bibliotekarierna med sin kompetens och låntagarna
med sina önskemål aktivt samverkar i urvalsprocessen. Det är lika viktigt med ett aktivt underhåll
genom fortlöpande gallring och översyn av beståndet. I princip ska samlingarna inte växa. Personalen
ska vara fackutbildad, professionell och serviceinriktad. Mötet med besökarna ska stå i fokus.
Bibliotekariernas uppgifter blir alltmer att arbeta läsfrämjande, handleda och lära att söka
information. Biblioteket bidrar med mervärden. Här kan tillgängligheten öka genom aktiviteter
utanför och inom de ordinarie öppettiderna.



Utveckla arbetet med bokcirklar och annan läsfrämjande verksamhet.
Erbjuda gratis lån av barnfilmer.

Ölandssamlingen ‐ lokalhistoria
Det finns ett rum som gör att Borgholms bibliotek skiljer sig från andra bibliotek – Ölandsrummet.
Här finns Ölandssamlingen, litteratur med lokalhistoria som ständigt växer och förnyas och används
flitigt för fördjupad kunskap om den plats där vi lever eller tillfälligt vistas. Samlingen gränsar till
kommunens arkiv – vilket skapar ett centrum för lokalhistoria. Här finns även möjlighet till
släktforskning. Ölandsamlingen är en prioriterad verksamhet och ofta utgångspunkt för både
studiebesök och lån från andra bibliotek. På bibliotekets webbsida har det påbörjats ett digitalt
Ölandsrum där man kan lyssna på dialekter, öländska poeter eller läsa artiklar om ämnen som det
saknas böcker om. Här finns även ingången till Borgholms kommuns bildarkiv som förvaltas av
biblioteket. Inför varje sommar producerar biblioteket, ofta i samverkan med andra, en utställning
där Öland har huvudrollen.


Utveckla och öka den digitala tillgängligheten av ölandssamlingen och bildarkivet.

Läsfrämjande ‐ barn och unga
”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras
behov och förutsättningar”.
Det är oerhört betydelsefullt för barns språkutveckling att tidigt komma i kontakt med berättelser,
rim, ramsor och böcker. Det läsfrämjande arbetet börjar redan i samverkan med BHV på
familjecentralen och varje nyfött barn hälsas välkommen med en gåvobok från biblioteket.
Samverkan fortsätter mellan förskola, öppen förskola och biblioteken. Biblioteksverksamheten ska
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se till att det är lätt för barn och föräldrar att komma i kontakt med böcker. På förskolan kan
föräldrar och barn låna med en godnattsaga hem. Alla 5‐åringar bjuds in att delta i bibliotekets
sagoklubb som träffas på biblioteket eller i förskolan för att lyssna, berätta och reflektera. I
förskoleklass får barnen ett eget lånekort och de regelbundna biblioteksbesöken börjar. I
förskoleklass går starten för Lässurr, som har varit igång sen 1998 – det första av fyra läsprojekt, med
hög kvalitet och författarbesök som alla Borgholms barn blir delaktiga i. När det gäller barn‐ och
skolbibliotekets mediesamlingar är det viktigt att bibliotekarierna bygger dessa utifrån ett
normkritiskt tänkande. Hänsyn ska tas till barn med funktionshinder och där erbjuder biblioteken
litteratur anpassade för målgruppen på Äppelhyllan. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka
inköpen genom att deras förslag alltid ska respekteras.








Utveckla kontakten med föräldrar och barn genom att bjuda in till babycaféer med
information om tidig språkutveckling och tips på bra böcker.
Utveckla kvalitén och göra ”familjelördagarna” mer attraktiva.
Erbjuda sagostunder på andra språk.
Erbjuda bokcirklar till barn och unga på fritiden.
Utveckla samverkan mellan folkbiblioteken och fritidsgårdarna.
Erbjuda aktiviteter regelbundet för barn och unga på biblioteken.
Utveckla utbudet på Äppelhyllan.

Skolbibliotek
”Enligt Skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan […] och gymnasiesärskolan
ha tillgång till ett skolbibliotek”.
Samtliga elever i Borgholms kommun har tillgång till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie.
Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för ökad måluppfyllelse och bibliotekarien ska vara en
engagerad medaktör i det pedagogiska arbetet för att utveckla alla elevers medie‐ och
informationskompetens och stimulera till lustfyllt och livsviktigt läsande. Samtliga elever har
regelbunden kontakt med sitt skolbibliotek genom schemalagd bibliotekstid var 14:e dag för att
främja läs‐ och skrivutveckling. Förutsättningen för att lyckas med uppdraget är att skolbiblioteket
som fysiskt rum finns på plats i skolan och att bibliotekarien är synlig och tillgänglig för samverkan.
Samverkan gäller både i skolans lokaler och digitalt på nätet.
Skolbiblioteket erbjuder ett mångfacetterat och brett bestånd anpassat för skolans elever och
läroplanens mål. Medierna består av både fysiska böcker såväl som e‐böcker och andra digitala
resurser. Det är en inbjudande plats med god studiemiljö såväl som en naturlig träffpunkt. Skol‐ och
folkbiblioteken har ett gemensamt biblioteksdatasystem och bestånd för att alla elever ska ha
tillgång till samma resurser. Bibliotekarierna agerar läsande förebilder och sprider inspiration genom
läsfrämjande aktiviteter för både elever, pedagoger och föräldrar. Alla elever omfattas av Borgholm
kommuns kulturgaranti och är därmed berättigade till minst fyra läsprojekt med efterföljande
författarbesök. Läsprojekten genomförs i förskoleklassen, årskurs två, årskurs fem och årskurs åtta.
De bidrar till en fördjupad och reflekterande läsning som förs i dialog, i det fysiska rummet men även
på nätet, mellan eleverna, bibliotekarien, läraren och författaren. I läsprojektet för årskurs åtta 2010,
har skolbibliotekarien och lärarna utarbetat en metod för reflekterande läsning, som rönt nationell
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uppmärksamhet och även blivit omskriven av forskare. Fördelen med att satsa på lässtimulerande
verksamhet genom skolan är att nå alla elever, såväl pojkar som flickor.





Skolbibliotekariens tillgänglighet bör öka på skolorna, för att de ska kunna delta i den
pedagogiska planeringen och genomförandet av ett arbetsområde per årskurs, i syfte att öka
elevernas medie‐ och informationskompetens och källkritiska förmåga.
Skolbibliotekarien deltar på föräldramöten för att inspirera och engagera.
Skolbibliotekarien bidrar med sin kompetens på studiedagar och i aktuella projekt.

Digital delaktighet och E‐serviceverkstäder
”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.
Idag står ca 1 miljon medborgare i Sverige helt utanför internet. Det gäller nästan alla åldersgrupper
även om det är flest över 65 år. Ca 40 % av medborgarna söker aldrig myndighetsinformation på
nätet. Ur både det demokratiska och sociala perspektivet är det särskilt angeläget att minska det
digitala utanförskapet. Borgholms bibliotek har tillsammans med bl. a studieförbunden samverkat i
det nationella projektet Digidel – för att öka den digitala delaktigheten genom olika aktiviteter. I den
Regionala digitala agendan står ”Bibliotek och studieförbund ska fortsätta med kompetenshöjande
insatser inom internetområdet. Det handlar om aktiviteter som prova‐på‐verksamhet, praktiska
verkstäder, uppsökande verksamhet och studiecirklar med mera. Fokus ligger på de grupper som är
mest utanför”. Ansvaret för e‐serviceverkstäder och att erbjuda ökad digital delaktighet är ett
kommunövergripande samverkansansvar. Biblioteken är en klok plats för detta, dels för att vi har
erfarenhet men även med tanke på tillgängligheten. I en e‐serviceverkstad ska man kunna Lära sig
Internet, Använda e‐tjänster och Testa ny teknik.




Inrätta en e‐serviceverkstad på Borgholms bibliotek i samverkan med IT‐avdelningen för att
öka den digitala delaktigheten.
Fortsätta arbetet med att delta i de internationella och nationella kampanjerna ”Get Online
Week” och E‐medborgarveckan.
Erbjuda individuell handledning för att pröva‐på‐Internet.

Prioriterade grupper
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information”.
Bibilioteket erbjuder litteratur i många olika format för personer som har svårt att ta till sig tryckt
text. Biblioteket erbjuder talböcker, storstilsböcker och lättlästa böcker anpassade för olika
målgrupper. Biblioteket har tillstånd för nedladdning av media från MTM:s katalog, Myndigheten för
tillgängliga medier, så ett rikt utbud av talböcker kan erbjudas. Bibliotekarierna förmedlar kontrakt
mellan MTM och låntagaren för egen nedladdning, detta sker både på skol‐ och folkbiblioteken.
Litteratur finns tillgängligt på äldreboenden och gruppbostäder som depositioner. Det pågår försök i
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samverkan med omsorgen att bygga tema‐ och minneslådor för utlåning. För de låntagare som inte
kan ta sig till biblioteket erbjuder biblioteket ”Boken‐kommer”, en uppsökande verksamhet.


Biblioteket kommer, i samverkan med omsorgen och äldreomsorgen, att medverka i RELÄ –
ett regionalt läsprojekt under tre år. Syftet är att utbilda läsombud och högläsare inom de
olika boendena och på så sätt öka tillgängligheten till kultur‐ och litteraturupplevelser för
brukarna.

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda
litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och lättläst svenska”
Genom samverkan regionalt bygger vi biblioteken mediebestånd på flera språk som ska svara efter
de behov som finns i länet. Låntagarna har även tillgång till Internationella bibliotekets bestånd
genom fjärrlån. När det gäller barnlitteratur ska biblioteken delvis bygga egna mediebestånd.
Biblioteket bygger helt egna bestånd när det gäller språkkurser och ordböcker. Biblioteket erbjuder
språkcaféer i samverkan med SFI och volontärer.



Bibliotek kommer att delta i ett regionalt nätverk för att utveckla biblioteksverksamheten
mot de som har annat modersmål än svenska.
I samverkan med andra kommer biblioteket att fortsätta med språkcaféer.

Lokaler och tillgänglighet
Både folk‐ och skolbiblioteken ska ha rum med en attraktiv utformning och locka till sig besökare i
alla åldrar. Lokalerna ska vara lätta att orientera sig i och vara tillgängliga för alla. De bör vara
utrustade med trådlöst nätverk. Lokalerna ska inredas så att det finns platser för att sitta, studera
och arbeta med datorer. Lokalerna ska även fungera som goda arbetsplatser.



Öppettiderna bör anpassas utifrån storleken på biblioteken, orten, antal besökare och
låntagarnas behov.
Utreda om något bibliotek skulle kunna bli ett ”meröppet” bibliotek med passerkort.

bibliotek.borgholm.se
Här finns vårt digitala bibliotek med all media som går att låna på våra folk‐ och skolbibliotek. Vill du
låna e‐böcker är de tillgängliga dygnet runt, precis som våra databaser. Allt som behövs är ett
lånekort. Nyfiken på hur Borgholm såg ut för 200 år sedan, kika in på www.bildarkiv.borgholm.se



Det digitala biblioteket utvecklas ständigt och anpassas efter ny teknik.
Det digitala biblioteket ska göras tillgängligt med talsyntes.
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Samverkan
”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka”.
”Varje landsting … ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.
Genom Regionbibliotek Kalmar samverkar vi inom länet med gemensamma upphandlingar för att öka
våra resurser när det gäller inköp och flödet av media. Vi samverkar med 25 kommuner i sydöstra
Sverige för att erbjuda snabba, billiga och effektiva fjärrlån till våra låntagare. Vi samverkar kring
gemensamma bibliotekssystem och en gemensam regional katalog.



Vi deltar i de regionala biblioteksnätverken
Vi deltar i den kompetenshöjande fortbildningen regionalt och nationellt
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Styrdokument
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen sedan 1996, senast reviderad 2013 och
skollagen sedan 2010.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument‐Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs‐
2013‐801/
Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun, 2014.
Balanserat styrkort för Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen och
biblioteksverksamheten.
It i människans tjänst Digital agenda för Kalmar län 2015‐2020
http://www.rfkl.se/Documents/Rapporter/E‐samh%c3%a4llet/Digital%20agenda%202015‐
2020.pdf
Kulturplan Kalmar län 2015‐2017
http://www.rfkl.se/Documents/Rapporter/Kultur/Kulturplan%202015‐2017.pdf
UNESCOs folk‐ och skolbiblioteksmanifest.
Kultur‐ och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun antagna av KF 2001.
Bibliotekslagen SFS nr: 2013:801
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013‐10‐31
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
Tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna
biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs
av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
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Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett
landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434)
ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda
bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar
huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
Prioriterade grupper
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda
litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och
3. lättläst svenska.
Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras
behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur
under en viss tid oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.
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Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det
gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden
som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations‐ och medieförsörjning ska det finnas en eller flera
lånecentraler.
Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna
samlingarna till varandras förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande
gäller inte för folk‐ eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område
eller dess medlemmar hindrar inte att folk‐ eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till
förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför
kommungränsen.
Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja
samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.
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Motion (Per Lublin ÖP) – tillsättande av fullmäktigeberedning för att
vända befolkningsutvecklingen på Norra Öland.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2014-08-28
att kommunfullmäktige beslutar att snarast tillsätta en fullmäktigeberedning
bestående av en representant (med var sin ersättare) från vart och ett av
de i kommunfullmäktige ingående partierna med den enda uppgiften att
till kommunfullmäktige förbereda och lägga fram konkreta förslag till
kraftfulla åtgärder för att vända befolkningsutvecklingen på norra Öland i
positiv riktning.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-09-29 § 165 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-09-30 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås då en liknande motion redan resulterat i att en
fullmäktigeberedning tillsatts och nu är på gång att avsluta sitt arbete.
Av skrivelsen framgår att i en motion från Christina Ateva (C) som bifölls av
kommunstyrelsen 2011-09-12 är innehållet till stor del samstämmigt med
motion från Per Lublin (ÖP) 2014-09-14. Syftet med båda motionerna är att
fokusera landsbygdsutvecklingen på Norra Öland (Föralinjen och norr ut).
Atevas motion resulterade i att en fullmäktigeberedning tillsattes och som nu
är på gång att lämna slutrapport på sitt arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-10-20 § 358
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att motionen ska anses besvarad med att just det som
föreslås i motionen har blivit förverkligat sedan motionen väcktes.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut som ska ställas
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Lublins yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
a t t anse motionen besvarad då det som föreslås i motionen har blivit för
verkligat sedan motionen väcktes.
_______________________________
Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun
Efter valet måste kommunens valda politiker – oavsett
vilka det blir – sätta sig och förutsättningslöst över alla
partigränser och helt utan prestige gå igenom olika
möjligheter till konkreta krafttag för att vända den
negativa befolkningsutvecklingen på norra Öland.
Jag föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att
snarast tillsätta en fullmäktigeberedning bestående av
en representant (med var sin ersättare) från vart och ett
av de i kommunfullmäktige ingående partierna med den
enda uppgiften att till kommunfullmäktige förbereda och
lägga fram konkreta förslag till kraftfulla åtgärder för
vända befolkningsutvecklingen på norra Öland i positiv
riktning.
Borgholm i augusti 2014
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