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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 2016-02-15, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2016

Förhinder anmäls omgående till veronika.fredlund@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

Allmänhetens frågestund (max 30 minuter)

4

Ev information från revisorerna (max 20 minuter)

5

ANMÄLAN av tre motioner från Stig Bertilsson (C) och Peder
Svensson (C).
Lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

6

Politiska uppdrag 2014-2018, ersättare i utbildningsnämnden
Ny ersättare för (M) i utbildningsnämnden för Jasmine Petersson

2014/220

7

7

Avsägelse Politiska uppdrag 2014-2018
Jonny Erlandsson (KD), ledamot i KF och ersättare i miljö- och
hållbarhetsberedningen

2014/220

8

8

Remiss och yttrande – Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar
län samt ändring av regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län
Landstingsstyrelsen ger länets kommuner möjlighet yttra sig över ansökan
om att bilda regionkommun och att lämna kommentarer på uppdrag,
finansiering, politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget
samt namn för den nya regionkommunen, avsnitt 9.1 i rapporten.

2015/208

9-42

Ska vara landstinget tillhanda senast 2016-02-17.
Efter landstingsstyrelsens beslut 2015-12-4 översändes remiss till kommunerna med begäran om att tillstyrka förslaget att ansöka om regionkommun.
Skrivelse från Regionförbundet i ärendet bifogas.
Rapporten är framtagen efter intervjuer med kommunledningarna.
Borgholms kommunledning har intervjuats.
Ärendet måste behandlas i kommunfullmäktige 2016-02-15.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 § 11 kommunfullmäktige

4-6

2

att tillstyrka att Landstinget i Kalmar län ansöker om ändring av Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att
landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas
en region med ett direktvalt regionfullmäktige, samt
att ställa sig bakom förslagen i utredningen avseende uppdrag, finansiering, utgångspunkter för den fortsatta processen och politisk
organisation för det regionala utvecklingsansvaret
att återkomma med namnförslag.
Beslutas av kommunfullmäktige
9

Godkännande av reviderad förbundsordning och reglemente för
Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund har reviderat förbundsordningen ytterligare
(framgår av rödmarkering i dokumentet). Denna nya förbundsordning
tillsammans med nyupprättat reglemente beslutades av Ölands
Kommunalförbund 2016-01-11 – paragraf finns inte än.
Förslaget är att kommunfullmäktige ska godkänna både reviderad
förbundsordning och upprättat reglemente att gälla från 2015-03-01.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 § 13 kommunfullmäktige
att godkänna reviderad Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund.
att godkänna upprättat Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion.
Beslutas av kommunfullmäktige senast 2016-02-15

2015/241

43-58

10

Nya taxor för tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2015-12-17 § 72 förslag till nya
taxor för tillsynsverksamheten 2016 till resp kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 § 10 föreslå kommunfullmäktige
att anta nya taxor till tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten, att
gälla från 2016-03-01..
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/308

59-63

11

Överenskommelse blandade platser - ensamkommande och
asylsökande barn och ungdomar
Länsstyrelsen har upprättat en ny överenskommelse omfattande 79 (18
platser 2015) boendeplatser för ensamkommande barn, varav minst 70 (9)
ska vara tillgängliga för asylsökande.

2015/291

64-71

Socialförvaltningen informerade att till 2015-12-08 har de tagit emot 79
asylsökande EKB, av dem fanns då 54 som upptar en plats.
Det bör noteras att oavsett om kommunen undertecknar överenskommelsen eller inte, så kommer (har) Migrationsverket att anvisa (anvisat)
ensamkommande barn.
Fördelarna med ett undertecknande är att:
• Det blir större förutsägbarhet i när anvisningarna sker.
• Större precision avseende ålder och kön (utan ök kan Migrationsverket
anvisa barn i alla åldrar, både flickor och pojkar).
• Bättre förutsättningar för långsiktig planering av boendekedjan.
• Bättre ekonomiska förutsättningar, ersättningarna från MV följer med
överenskommelsen och behöver inte återsökas i efterhand.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 § 2 kommunfullmäktige
att teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt förslag.
Beslutas av kommunfullmäktige

3

12

Medfinansieringsavtal cirkulationsplats Rälla, Trafikplan väg 136
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 § 15 kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende väg 136 - ombyggnad av anslutning samt korsning vid Rälla och
väg 966
att uppdra till ekonomiavdelningen att boka upp 2 mkr för att täcka
kommunens kommande kostnad i 2018-2019 års investeringsbudget.
Beslutas av kommunfullmäktige

2014/13

72-89

13

Avslut av Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på
norra Öland
Medel är budgeterat för en fullmäktigeberedning/år. Denna måste alltså
avslutas innan Demokratiberedningen tillsätts. Glömdes bort i samband
med slutrapporteringen.

2015/2

90-92

14

Tillfällig fullmäktigeberedning Demokratiberedning, val av
ledamöter/ersättare, ordförande/vice ordförande samt godkännande
av uppdragsbeskrivning.
Uppdragsbeskrivningen är upprättat av fullmäktiges presidium.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-26 § 14 kommunfullmäktige
att godkänna uppdragsbeskrivningen.
Beslutas av kommunfullmäktige som även ska välja representanter i
beredningen enligt rubriken.

2015/220

93-95

15

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

96-97

- - - - - - - - Skickas digitalt 2016-02-03
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 10

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-18

1-11

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Jasmine Petersson (M).
Jasmine Petersson (M) avsäger sig i skrivelse 2016-01-04 sina politiska
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning avseende
M-ersättare i kommunfullmäktige.

att

uppmana Moderaterna att inkomna med förslag på ny ersättare i
utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 11

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Dnr 2015/208-106 KS

Remiss och yttrande – Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar
län samt ändring av regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län.
Landstingsfullmäktige beslutade 2015-06-03 att tillsammans med
regionförbundet påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att
landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet
från och med januari 2019.

Kent Johansson anlitades som särskild utredare för att ansvara för den
förberedande processen och för dialogen med kommunerna i länet samt
övriga länsorganisationer.
Uppdraget ska redovisas för regionförbundets styrelse och
landstingsfullmäktige 2016-02-24. Innan slutligt ställningstagande ska
landstinget inhämta ställningstagande från samtliga tolv kommuner i länet.
Efter genomgången av utredning har landstingsstyrelsen för avsikt att föreslå
landstingsfullmäktige att hos Regeringen ansökan om ändring av Lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att Landstinget i
Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett
direktvalt regionfullmäktige.

Landstinget begär nu kommunernas yttrande över förslaget att bilda
regionkommun och föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget.
Yttrandet ska vara landstinget tillhanda senast 2016-02-17.
Landstingsfullmäktige behandlar frågan 2016-02-24, Samtliga kommuners
ställningstagande ska redovisas i ansökan.
Utöver yttrandet över ansökan om regionkommun, ger landstingsstyrelsen
2015-12-14 § 225 i remiss även kommunerna möjlighet att lämna
kommentarer på
- uppdrag,
- finansiering,
- politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget.
- namn för den nya regionkommunen avsnitt 9:1 i rapporten.
- landstingsstyrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer att
ingå i kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för
nästa mandatperiod.
Yttrande, remissvar och kommentarer ska vara landstinget tillhanda i
samband senast 2016-02-17.

Utdragsbestyrkande

10 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Borgholms kommunledning har intervjuats av Kent Johansson och då
framfört sina synpunkter.
Per Lublin (nÖP) lämnar följande namnförslag
1. Region Öland och Östra Småland
2. Region Kalmar-Öland
3. Region Kalmar län och Öland
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

tillstyrka att Landstinget i Kalmar län ansöker om ändring av Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att
Landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas
en region med ett direktvalt regionfullmäktige, samt

att

ställa sig bakom förslagen i utredningen avseende uppdrag,
finansiering, utgångspunkter för den fortsatta processen och politisk
organisation för det regionala utvecklingsansvaret, samt

att

återkomma i namnfrågan.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(4)
Datum

2015-12-14
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens
sammanträde den 14 december 2015
§ 225

Diarienummer 150275

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län
Beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar slutrapport ”Regionala utvecklingsansvaret i
Kalmar län – en redovisning av förutsättningarna för att bilda regionkommun
i Kalmar län” till protokollet.
2. Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå att landstingsfullmäktige hos
regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen
och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige.
Inför landstingsfullmäktiges beslut ska kommunernas ställningstagande
inhämtas. Landstingsstyrelsen beslutar att sända förslaget på remiss till
länets kommuner och föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget.
Remissvaret ska vara landstinget tillhanda senast den 17 februari 2016.
3. Landstingsstyrelsen ger kommunerna möjlighet att lämna kommentarer,
på uppdrag, finansiering, politisk organisation för det regionala
utvecklingsuppdraget samt namn för den nya regionkommunen, avsnitt 9.1 i
Kent Johanssons rapport.
Landstingsstyrelsen ger även kommunerna möjlighet att lämna kommentarer
på landstingsstyrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer att
ingå i kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för
nästa mandatperiod.
Kommentarerna ska vara landstinget tillhanda i samband med remissvaret
enligt punkt 2.
Bakgrund
Uppdraget

Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med
Regionförbundet i Kalmar län att påbörja arbetet med att förbereda en
ansökan om att Landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från
Regionförbundet från och med januari 2019.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Landstinget i Kalmar län
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Datum

Sida

2015-12-14

2(4)

Kent Johansson har anlitats som särskild utredare för att ansvara för den
förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga
länsorganisationer.
Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag
som beskriver
-

regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län

-

förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft
utanför lag om samverkansorgan ska hanteras

-

förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya
regionala utvecklingsuppdraget

-

förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för
det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras

-

förslag till tidplan för genomförande

Uppdraget ska redovisas för regionförbundets styrelse och
landstingsfullmäktige i februari 2016. Innan ett slutligt ställningstagande kan
ske ska landstinget inhämta ställningstagande i frågan från samtliga tolv
kommuner i länet.
I uppdraget ingår även att lämna förslag om den politiska styrningen av
kollektivtrafiken i länet.
Redovisning av slutrapport och förslag

Kent Johansson har nu redovisat sin slutrapport för landstingsstyrelsen. Av
Kent Johanssons rapport följer att avsikten att bilda regionkommun kan
verkställas genom
att
Landstingsstyrelsen beslutar att sända förslag om bildande av
regionkommun i Kalmar län på remiss till länets kommuner där man föreslår
att kommunerna tillstyrker att Landstingsfullmäktige hos regeringen ansöker
om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS
2010:630) så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige.
I samband med remissförfarandet ger Landstingsstyrelsen
samtidigt kommunerna möjlighet att inför den fortsatta processen lämna
synpunkter på landstingsstyrelsens syn på den nya regionkommunens
uppdrag, namn, finansiering samt politisk organisation för det regionala
utvecklingsansvaret. Vidare får kommunerna ge sin syn på några av de
principer som kommer att ingå i kommande arbete att forma den politiska
organisationen för nästa mandatperiod samt förslaget till utformning av den
politiska styrningen av kollektivtrafiken samt
att
efter kommunernas remissvar behandlar Landstingsfullmäktige
frågan om att hos regeringen ansöka om ändring av Lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län
omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt
regionfullmäktige
När regering och riksdag tillstyrkt ansökan fullföljs bildandet av
regionkommun. Avtal och överenskommelser görs mellan berörda parter om
de olika regleringar som behöver göras för att slutligt genomföra förändring
av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län.

Landstinget i Kalmar län

40

Datum

Sida

2015-12-14

3(4)

Regionförbundets styrelse bör, i samband med att man tar del av
utredningsuppdraget, besluta om
att
göra en genomgång av rapportens förslag för att ta ställning till
om vissa förslag som presenteras i rapporten kan initieras och genomföras
under innevarande mandatperiod.
Förslag och remiss

Efter genomgång av slutrapporten föreslås att landstinget fullföljer avsikten
att ansöka om att ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet. Inför
landstingsfullmäktiges beslut ska kommunernas ställningstagande inhämtas.
Förslaget sänds på remiss till länets kommuner och kommunerna föreslås att
tillstyrka förslaget. Remissvaret ska vara landstinget tillhanda senast den
17 februari 2016. Landstingsfullmäktige behandlar frågan den 24 februari
2016. Kommunernas ställningstagande ska redovisas i ansökan.
Utgångspunkter för den fortsatta processen

Kent Johanssons rapport utgör underlag för det fortsatta arbetet. I rapporten,
avsnitt 9.1, beskrivs de förutsättningar som bör gälla för bildandet av
regionkommun.
Vad gäller den politiska organisationen i övrigt i Region Kalmar län 20192022 ska en parlamentarisk arbetsgrupp ta fram en ny organisation under
våren 2018 och beslutas av landstingsfullmäktige i juni 2018. Organisationen
ska formas utifrån följande utgångspunkter och tankar.
-

Framtida utmaningar måste ligga till grund för utformningen av den
politiska organisationen.

-

Regionfullmäktige ska bli en tydligare arena före regional debatt och
politiskt utbyte.

-

En politisk organisation som bygger på tydliga ansvarsområden.

-

Ledamöterna i regionfullmäktige ska ha möjlighet till minst ett
ytterligare politiskt uppdrag inom ett tydligt politikerområde.

-

De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan de olika
ansvarsområdena som den nya regionkommunen ansvarar för.

-

De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan majoritet och
opposition.

-

Ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott ska jämnt spegla de
olika politiska ansvarsområdena. Regionråd ska finnas för väldefinierade politikerområden, varav regional utveckling och hälsooch sjukvården utgör två självklara.

-

Nya tankar kring beredningsformerna för hälso- och sjukvårdens
frågor ska utvecklas utifrån framtidens utmaningar för hälso- och
sjukvården. Utskott i styrelsen kan vara en modell.

-

Kostnaden för den nya politiska organisationen får inte överstiga den
samlade kostnaden för de tidigare landstingets och regionförbundets
politiska organisationer.

-

Mötesfrekvensen för de olika politiska organen ska ses över.

-

Den förvaltningsmässiga linjeorganisationen ska bibehållas.

Landstinget i Kalmar län
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Datum

Sida

2015-12-14

4(4)

Möjlighet för kommunerna att lämna kommentarer inför den fortsatta
processen

Kommunerna i länet får, utöver att svara på remissen kring bildande av
regionkommun, möjlighet att lämna kommentarer på de utgångspunkter som
redovisats för den fortsatta processen. Kommentarerna lämnas i samband
med att förslaget om bildande av regionkommun remissbehandlas.
Handlingar
1. Skrivelse från Kent Johansson, daterad den 20 november 2015.
2. Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län – En redovisning av
förutsättningarna att bilda regionkommun i Kalmar län daterad den
20 november 2015.

Anders Henriksson (S)

Christer Jonsson (C)

Ordförande

Justerare

Rätt intygar: Marie Svensson

Protokollsutdrag till: Länets kommuner, Krister Björklund, Ingeborg
Eriksson Gunnarsson och Ann-Sofie Dejke
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2016-01-05
Kommunerna i Kalmar län
Kopia: Landstinget i Kalmar län

Balans och samarbete i den nya regionkommunen
Kent Johansson har nu slutredovisat sin rapport om förutsättningarna att ändra det
regionala utvecklingsansvaret. Regionförbundets styrelse ser positivt på
rapportens slutsatser och det fortsatta arbetet framåt.
På regionförbundets styrelse den 16 december 2015 § 178, lyftes frågan att när
den nya regionen bildas i Kalmar län 2019, är det angeläget att skapa en balans
mellan sjukvård och regional utveckling. Lämpligen borde sjukvården politiskt
organiseras i ett utskott med beslutsbefogenheter byggd på delegation från
regionstyrelsen eller en sjukvårdsnämnd.
Regionförbundets styrelse beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att verka för
en balans mellan regional utveckling och hälso- och sjukvården i den kommande
politiska organisationen, där sjukvården lämpligen organiseras i ett utskott med
beslutsbefogenheter eller en hälso- och sjukvårdsnämnd.

ULF NILSSON
ordförande Regionförbundet i Kalmar län

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se

43 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 13

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Dnr 2015/241-106 KS

Godkännande av reviderad förbundsordning och reglemente för Ölands
Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund godkände 2015-09-14 § 54 reviderad
förbundsordning och överlämnar den till medlemskommunerna för
fastställelse. Förbundsordningen ska träda i kraft 1 december 2015.
Av beslutet framgick att förbundsordförande Henrik Yngvesson föredrog
ärendet om reviderad förbundsordning. Både SKL:s juridikavdelning och
Pactas jurister har lämnat kommentarer och rekommendationer till ändringar
och tillägg i §§ 2, 5b, 6 och 12.
Av Ändamålsparagrafen (§ 2) måste direkt framgå vilken verksamhet som vid
varje tillfälle har lämnats över till förbundet och vilken verksamhet som finns
kvar hos medlemmarna. Generella skrivningar om framtida verksamheter ska
undvikas.
Förbundschefen och biträdande förbundschefen (§ 5b) måste vara anställd
även i förbundet. I annat fall kan inte förbundschefen fatta några skriftliga
beslut på förbundets vägnar. Detta styrs av delegeringsreglerna i 6 Kap. 3334 §§ Kommunallagen.
Arbetsutskottets sammansättning (§ 6, tredje stycket om Arbetsutskott) styrs
av 6 Kap. 22 § vilket innebär att endast en rekommenderande skrivning är
möjlig.
I § 12 bör skrivningen förtydligas med angivande av en tidsperiod.
Förbundsdirektionen konstaterar att skrivningen i § 13 bör förtydligas
gällande att verksamheten Turism, besöksnäring och marknadsföring
kostnadsfördelas 50/50.
Kommunstyrelsen återremitterade 2015-10-27 § 189 ärendet för ändring
innebärande att den kommun som inte innehar ordförandeskapet ska utse
förbundschef.
Ölands kommunalförbund beslutade 2015-12-07 § 74 stå fast vid sitt beslut §
54/15.
Till dagens sammanträde ligger ny reviderad förbundsordning, där utöver den
tidigare reviderade förbundsordningen inarbetats två ytterligare förändringar:
- Med bilaga 1 Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion.
- tillägg § 6: Arbetsutskottets uppgifter i övrigt regleras i förbundsdirektionens
reglemente.
Med anledning av denna revidering har reglemente upprättats och ska
tillsammans med förbundsordningen godkännas av kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Yrkande
Per Lublin (nÖP) yrkar att ändra förbundsordningen beträffande från vilken
kommun ordförande respektive förbundschef ska utses.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Ölands
kommunalförbunds förslag reviderad Förbundsordning för Ölands
kommunalförbund och Per Lublins yrkande att ändra förbundsordningen
beträffande från vilken kommun ordförande respektive förbundschef ska
utses, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – ej ändring av förbundsordning
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill föreslå
kommunfullmäktige anta reviderad Förbundsordning för Ölands
kommunalförbund.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill föreslå
kommunfullmäktige anta reviderad Förbundsordning för Ölands
kommunalförbund röstar ja. Den som vill att Förbundsordningen ändras
beträffande från vilken kommun ordförande respektive förbundschef ska
utses röstar nej.
Ja -8

Nej – 1

Avstår - 1

Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Per Lublin (nÖP)

Sofie Loirendal (FÖL)

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 1nej-röst och 1 som avstår
föreslå kommunfullmäktige godkänna reviderad Förbundsordning för Ölands
kommunalförbund.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund.

att

godkänna upprättat Reglemente för Ölands Kommunalförbunds
förbundsdirektion.

Ersätter tidigare förbundsordning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17
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FÖRBUNDSORDNING FÖR
ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND
Med bilaga 1 ”Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion”.
§1
Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Borgholms och Mörbylånga kommuner.
§2
Ändamål
Förbundet har till ändamål att samverka i frågor om översiktlig planering inom den
region – Öland – som omfattas av medlemskommunerna.
Kommunalförbundet ska tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen
och främja deras samverkan.
Kommunalförbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och
resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande
inom följande arbetsområden:
Besöksnäringsfrågor
-Turistbyråverksamhet
-Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och
utvecklingsfrågor
-Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/Destinationsbolag
Räddningstjänst
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan
författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska
också ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder
förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som
åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.
§3
Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Ölands Kommunalförbund och har sitt säte i
Mörbylånga kommun.

Jörgen Samuelsson
Tfn: 0485-887 04
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§4
Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.
§5
Organisation
Kommunalförbundet ska vara ett förbund med förbundsdirektion. Direktionen kan
tillsätta utskott eller andra beredningsorgan.

§ 5a
Förbundschef
Kommunalförbundets koppling till medlemskommunerna och deras organisationer
säkerställs genom att förbundsdirektionen utser en av medlemskommunernas
kommunchef som förbundschef i kommunalförbundet.
Uppdraget som förbundschef ska alternera mellan medlemskommunerna.
Tidsperiod för uppdraget ska sammanfalla med mandatperiod.
Den medlemskommun som under mandatperioden innehar ordförandeskapet i
förbundsdirektionen ska utse förbundschef.
Den kommunchef som ej är förbundschef ska vara biträdande förbundschef.
Förbundschefen är chef och personalansvarig för kommunalförbundets samtliga
verksamhetsområden (A: Allmänna verksamheten, B: Räddningstjänst Öland, C:
Turism och besöksnäringsfrågor).
§ 5b
Administrativ organisation
Medlemskommunerna ska bistå med administrativt stöd till kommunalförbundet
genom ekonomiadministration (Mörbylånga kommun), personaladministration
(Borgholms kommun) och IT (Borgholm / gemensam organisation).
§6
Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av tio ledamöter och tio ersättare. Direktionen utgör
räddningsnämnd för medlemskommunerna.
Borgholms kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Mörbylånga
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare för varje mandatperiod.
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Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna.
Tidperioden för ett ordförandeskap är en mandatperiod.
Arbetsutskott
Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som har som uppgift att
bereda ärenden som ska behandlas av förbundsdirektionen. Arbetsutskottets
uppgifter i övrigt regleras i förbundsdirektionens reglemente.
Den medlemskommun som ej innehar ordförandeskapet i förbundsdirektionen
föreslås representeras av förste vice ordföranden och andre vice ordföranden i
arbetsutskottet.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras
tjänstgörningstid skall bestämmelserna i 3 kap. 23-24 §§ och 4 kap. 23 a §
kommunallagen tillämpas.
§7
Initiativrätt
Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av
1.

medlemskommunerna genom dess fullmäktige och kommunstyrelse,

2.

av ledamot i förbundsdirektionen,

§8
Närvarorätt
Förbundsdirektionen får besluta att en förtroendevald i medlemskommunerna som
inte är ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen ska få närvara vid direktionens
sammanträde och delta i överläggningarna men inte i beslutet.
§9
Revision
Kommunalförbundet ska ha 2 revisorer och 2 revisorsersättare. Borgholms
kommun utser två revisorer och två revisorsersättare för varje mandatperiod,
samråd ska ske med Mörbylånga kommun innebärande att en revisor och en
revisorersättare ska hämtas från var och en av medlemskommunerna.
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§ 10
Tillkännagivande om justering av protokoll
Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på Mörbylånga
kommuns anslagstavla och för kännedom på Borgholms kommuns anslagstavla.
§ 11
Lån, borgen m m
Förbundet får uppta lån och ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser intill ett
högsta sammanlagt belopp om 10 000 000 kronor.
§ 12
Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till
förbundsverksamheten de tre senaste åren.
Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar
som föranleds av förbundets upplösning.
§ 13
Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt,
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidrag ska inbetalas, i
förskott, kvartalsvis till förbundet.
Kostnaderna ska fördelas enligt fastställd budget i förhållande till
medlemskommunernas invånarantal per den 1 januari året innan budgetåret med ett
undantag; Turism, besöksnäring och marknadsföring kostnadsfördelas 50/50.
Fördelning av eventuellt uppkomna underskott ska fördelas på samma grunder.
Fördelning av eventuella underskott i av förbundet ägda bolag ska ske med hälften
vardera.
§ 14
Budgetprocess
Förbundsdirektionen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget
ska kommuniceras med kommunstyrelserna i medlemskommunerna och fastställas
av förbundsdirektionen innan oktober månads utgång.

4 (6)

50

2015-05-22

§ 15
Styrning och insyn
Förbundsdirektionen ska tillse att fullmäktige i respektive medlemskommun får
yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ska genom förbundsdirektionen och
förbundschefen/biträdande förbundschefen löpande hållas informerade om
förbundets verksamhet.
§ 16
Ersättning
Ersättning till förtroendevalda i Ölands Kommunalförbund ska utgå enligt av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun fastställda regler.
§ 17
Utträde m m
I fråga om förbundets likvidation och upplösning tillämpas 3 kap 26 §
kommunallagen. Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap ska förbundet
träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Likvidation verkställs av direktionen i
egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i
12 § angivna fördelningsgrunden gälla.
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på
annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får tillfälligt fortsättas om det behövs
för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet
av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
När likvidationsuppdraget är fullgjort ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta vården av de handlingar som tillhör
förbundets arkiv.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andre

5 (6)

51

2015-05-22

förbundsmedlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas.
§ 18
Tvist
Vid tvister mellan förbundet och medlem ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol.
§ 19
Ändring eller tillägg till förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.
Denna förbundsordning ersätter förbundsordning för Ölands Kommunalförbund
gällande från och med 2009-06-01 och träder i kraft den 2016-03-01.
Datum .............................................

Datum ...............................................

För Mörbylånga kommun

För Borgholms kommun

........................................................
Henrik Yngvesson
Kommunstyrelsens ordförande

...........................................................
Ilko Corkovic
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga 1 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion
Utöver det som föreskrivs om förbundsdirektionen i kommunallagen och förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Förbundsdirektionens mandatperiod är 4 år och börjar 1 januari året efter det
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
§ 1 Allmänt om förbundsdirektionens uppgifter
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela förbundets verksamheter, utveckling och ekonomi.
Förbundsdirektionen leder och samordnar förbundets verksamheter med avseende på planering, genomförande och uppföljning.
Förbundsdirektionen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera till medlemskommunerna.
Förbundsdirektionen ansvarar för de uppgifter som beskrivs i förbundsordningen och i detta reglemente.
Utöver detta ansvarar förbundsdirektionen för de uppgifter som framgår av
Kommunallagen (1991:900) och annan lagstiftning.
§ 2 Lednings- och styrfunktionen
I förbundsdirektionens lednings- och styrfunktion ingår:


Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den verksamhet förbundet svarar för.



Leda och samordna Räddningstjänsten. Förbundsdirektionen fullgör de
ingående kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor, samt övrig speciallagstiftning.



Leda och samordna besöksnäringens utveckling på Öland.



Leda och samordna det internationella arbetet.



Besluta om den egna förvaltningens organisation.
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§3
Direktionen har ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn
tas till nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande inom kommunalförbundet.


Folkhälsa



Trygghet och säkerhet



Funktionshinder



Integrering



Jämställdhet



Arbetsmiljö



FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna



Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Förbundsdirektionen skall ha hand om förbundets medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
I uppgiften ingår också att bevaka att förbundets inkomster inflyter och att betalningar görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar.
Förbundsdirektionen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.
I denna uppgift ingår bland annat följande.
 Svara för att förbundet följer lagar och övriga antagna styrdokument
inom ekonomiområdet.
 Utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering
och uppföljning för ökad effektivitet.
 Underhåll och förvaltning av förbundets egendom.
 Se till att förbundets försäkringsskydd är fullgott.
 Ansvar för förbundets stiftelser.

§ 5 Arbetsgivarpolitiken
Förbundsdirektionen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta innebär bland annat
följande.




Formulera förbundets arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande dokument som behövs för tillämpningen.
Genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandla på förbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt.
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Besluta om stridsåtgärd.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
Anställa förbundschef och biträdande förbundschef.
Besluta om frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för förbundets anställda.
Fullgöra arbetsmiljöansvaret för förbundets anställda.
Fullgöra förbundets skyldigheter vad gäller anordnande av företagshälsovård för förbundets anställda.

§ 6 Övrig förvaltning
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för förbundet enligt arkivlagen
(1990:782).
Förbundsdirektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:204) och ska utse personuppgiftsombud för sin verksamhet.
§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Förbundsdirektionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns
i lag, förordning, andra föreskrifter, förbundsordning samt detta reglemente.
Förbundsdirektionen och förbundschef/biträdande förbundschef ska löpande
informera respektive kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekonomisk ställning.
§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning
Förbundsdirektionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.
Förbundsdirektionen väljer vid mandatperiodens första sammanträde ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.
Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna.
§ 9 Ordförandens övergripande ansvar och uppgifter
Ordföranden ska följa frågor av betydelse för kommunalförbundet utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor.
Ordföranden ska främja samverkan mellan förbundsdirektionen och medlemskommunerna.
Ordföranden ska representera förbundet vid uppvaktningar och i olika externa
sammanhang.
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Förbundsdirektionens arbetsformer
§ 10 Närvaro och yttranderätt
Ledamöter och ersättare har alltid rätt att närvara vid direktionens sammanträden. Dessutom ska förbundschef och vice förbundschef närvara vid sammanträdena samt övriga chefer som förbundschefen beslutar.
Rätt att delta i överläggningen har ledamöter, ersättare, förbundschef, vice
förbundschef samt övriga chefer som är närvarande efter förbundschefens
beslut. Revisor i kommunalförbundet har rätt att yttra sig vid behandling av
revisionsberättelse och årsredovisning samt i frågor som rör revisorernas egen
förvaltning. Direktionens sekreterare har rätt att yttra sig i frågor som rör beslutens laglighet.
§ 11 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten kallas in för att tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock
alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att
utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden per år med arvode.
§ 12 Växeltjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende för åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
§ 13 Protokollsanteckning
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
§ 14 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersättare.

56

5 (7)

§ 15 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 16 Tidpunkt för sammanträden
Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. Sammanträden ska minst hållas i mars, juni, september och december
månad.
Sammanträde ska hållas också om en tredjedel av förbundsdirektionens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
Den nyvalda förbundsdirektionen sammanträder första gången i början av januari månad året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid)
sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny
ordförande har valts.
Om särskilda skäl finns får ordföranden efter samråd med presidiet ställa in
eller ändra tidpunkten för sammanträde.
Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet
anslå beslutet om ändringen på medlemskommunernas anslagstavlor samt
meddela beslutet till varje ledamot och ersättare.
§ 17 Kallelse till sammanträde
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
För sammanträde gällande budget ska kommunallagens regler om kungörelse
tillämpas. Offentlighet gäller både överläggning och beslut gällande budget.
Kallelsen ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare senast sex dagar
före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Varje ledamot och ersättare ska
före sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller yttrande i varje ärende
som upptas i föredragningslistan. Ordföranden bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare ska ha före sammanträdet.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
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§ 18 Yrkanden
Förslag eller yrkanden ska lämnas skriftligen.
När förbundsdirektionen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller
återtas.
§ 19 Protokoll och justering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Det omedelbart justerade beslutet bör under, eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet skrivas under av ordföranden och justerande ledamot.
Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering.
§ 20 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren innan protokollet har justerats.
§ 21 Delgivning
Delgivning med direktionen sker med ordföranden, sekreteraren eller annan
anställd som direktionen bestämmer.
§ 22 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer.
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.
Utskott
§ 23 Arbetsutskott
Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott som även är förbundets budgetberedning och personalutskott.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och väljs av direktionen. Direktionen utser en ordförande, en förste vice ordförande och en andre
vice ordförande bland ledamöterna i utskottet.
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§ 24 Arbetsutskottets uppdrag
Arbetsutskottet ska





Fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen.
Bereda ärenden och lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslutas av förbundsdirektionen.
Ansvara för information gentemot allmänheten exempelvis i form av
pressträffar.
Bevaka och rapportera till direktionen om händelser i omvärlden av betydelse för kommunalförbundet.

§ 25 Utskottets ordförande
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan
ledamot som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter.
§ 26 Sammanträden
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl finns får ordföranden ställa in eller ändra tidpunkten för
sammanträde.
§ 27 Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare får närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
§ 28
Reglementets §§ 11-20 ska i tillämpliga delar också gälla för arbetsutskottet.
Beredningar
§ 29 Beredningar
Förbundsdirektionen kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska
avgöras av direktionen. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och
med direktionens mandattids slut.
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Dnr 2015/308-015 KS

Nya taxor till tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten.
Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion beslutade 2015-12-07
§ 72
att godkänna nya taxor till tillsynsverksamheten 2016.
att överlämna förslaget till medlemskommunera för beslut.
Av beslutet framgår att vid tillsyn debiteras en grundavgift (för bokning,
förberedelser och restid) plus en löpande timtaxa (för själva tillsynsbesöket
samt efterarbete i form av protokollsskrivning samt uppföljning).
Grundavgiften beräknas genom att standardtider för bokning, förberedelser
samt restiden (tur och retur) multipliceras med timtaxan. Eftersom tiden för
förberedelserna skiljer sig åt beroende på hur komplicerat ett objekt är, skiljer
sig grundavgiften åt mellan olika objektklasser. Grundavgiften delas in i åtta
olika tariffer.
Den löpande timtaxan är den tid som går åt för själva tillsynsbesöket,
protokollsskrivning, uppföljning m m. Denna tid multipliceras sedan med
timtaxan och läggs till grundavgiften för att erhålla den totala avgiften för
tillsynen. Vid uträkning av den löpande timtaxan påräknas påbörjad timme
som hel timme. Timtaxan är 342 kronor. Det förtydligas att timtaxan är
densamma som tidigare. Den huvudsakliga förändringen består i att taxorna
kopplas till den fak-tiska tidsåtgången i respektive tillsynsärende.
De nya taxorna föreslås gälla från och med 2016-03-01.
Vid förbundsdirektionens sammanträde förtydligade räddningschefen att
Högsta Förvaltningsdomstolens mål 3835-12 innebär att det är
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun – inte kommunalförbundet
– som ska fatta beslut om taxor för myndighetstillsyn och
myndighetsutövning.
Deltager ej
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar i ärendets handläggning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

anta nya taxor till tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten, att
gälla från 2016-03-01.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Stöddokument
Upprättat/ansvarig: 2015-11-05/RT
Senaste revidering/ansvarig: 2015-11-23/RT

Räddningstjänsten
Öland

Taxor för tillsynsverksamheten från och med 2016-03-01
Vid tillsyn debiteras en grundavgift (för bokning, föreberedelser och restid) plus en löpande timtaxa (för
själva tillsynsbesöket samt efterarbete i form av protokollskrivning samt uppföljning).
Grundavgiften beräknas genom att standardtider för bokning, föreberedelser samt restiden (tur och
retur) multipliceras med timtaxan. Eftersom tiden för förberedelserna skiljer sig åt beroende på hur
komplicerat ett objekt är skiljer sig grundavgiften åt mellan olika objektsklasser. Grundavgiften delas in
i åtta olika tariffer.
Den löpande timtaxan är den tid som går åt för själva tillsynsbesöket, protokollskrivning, uppföljning
m.m. Denna tid multipliceras sedan med timtaxan och läggs till grundavgiften för att erhålla den totala
avgiften för tillsynen. Vid uträkning av den löpande timtaxan räknas påbörjad timme som hel timme.
Timtaxan är 342 kr.
Tariff
1
2
3
4
5
6
7
8

Grundavgift
713 kr
798 kr
884 kr
969 kr
1 055 kr
1 140 kr
1 226 kr
1 311 kr

Objektsklasser
Objektstyp

Klartext

Tariff

TILLSYN ENLIGT LSO
Vk 1 Låg

Vk 1

Arbetsplatser och skolor
Upp till 10 anställda/elever

1

Vk 1 Medel
Vk 1 Hög

Mellan 10 och 30 anställda/elever
Fler än 30 anställda/elever

1
2

Vk 2
Vk 2A
Vk 2A Låg
Vk 2A Medel

Publika lokaler
Publika lokaler för upp till 150 personer
Upp till 50 personer
Mellan 50 och 150 personer

1
2

VK 2B
Vk 2B Låg
Vk 2B Medel
Vk 2B Hög

Samlingslokaler för över 150 personer
Mellan 150 och 300 personer
Mellan 300 och 600 personer
Över 600 personer

3
4
5

Räddningstjänsten Öland
Org. nr. 222000-0216

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden
Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden
Webb www.raddningstjanstenoland.se

Telefon 0485-470 00
Fax 0485-472 62
Mail förnamn.efternamn@oland.se
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Räddningstjänsten Öland

Samlingslokaler för över 150 personer med mycket
alkohol
Mellan 150 och 300 personer
Mellan 300 och 600 personer
Över 600 personer

3
4
5

Gemensamhetsboenden (ensamkommande barn o dyl.)
Boende för upp till 6 personer
Boende för fler än 6 personer

2
3

Tillfälliga boenden
Boende med maximalt 4 rum eller 8 bäddar
Boende med 5-25 rum eller 9-50 bäddar
Boende med fler än 25 rum eller 50 bäddar

1
2
4

Vk 5A
Vk 5A Låg
Vk 5A Medel

Vårdmiljöer
Daglig verksamhet i vårdmiljö
1 avdelning/enhet
Fler än 1 avdelning/enhet

1
2

Vk 5B
Vk 5B Låg
Vk 5B Medel

Boende i vårdmiljö
Boende för upp till 8 boende
Boende för fler än 8 boende

2
3

Vk 5C

Sjukhus

8

Vk 5 D

Låsta institutioner

8

Vk 2C
Vk 2C Låg
Vk 2C Medel
Vk 2C Hög
Vk 3B
Vk 3B Låg
Vk 3B Medel
Vk 4
Vk 4 Låg
Vk 4 Medel
Vk 4 Hög
Vk 5

Övriga objekt
LSO 2:4 (farliga verksamheter)

8

Övrigt

2

TILLSYN ENLIGT LBE
Samtliga LBE-tillsyner

4

SAMTIDIG TILLSYN LSO OCH LBE
Samtliga samtidiga
tillsyner
Vid samtidiga tillsyner debiteras grundavgift enligt LSO + 1 timme.
Den löpande taxan beräknas på den faktiska tid som lagts på LSO resp. LBE.

Sida 2 av 3

Räddningstjänsten Öland
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Indexuppräkning
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för
augusti 2015 = 121,2). För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän
preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början fr o m 1
januari året efter startåret.

Sida 3 av 3
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Dnr 2015/291-133 KS

Utökad överenskommelse blandade platser, mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar.
Till dagens sammanträde finns av Länsstyrelsen i Kalmar län undertecknad
överenskommelse avseende utökat antal platser. I den nya
överenskommelsen förbinder sig kommunen att hålla 79 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 70 platser alltid ska vara
tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande
pojkar från och med 16 år till och med 17 år.
Idag har kommunen förbundit sig att hålla 18 boendeplatser varav minst 9
platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn.
Kommunfullmäktige delegerade 2015-06-15 § 99 till kommunstyrelsen att
fatta beslut gällande överenskommelse med Migrationsverket och
Länsstyrelsen.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att ärendet ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Monica Enberg (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att ärendet ska beslutas
av kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; beslut av
kommunfullmäktige och beslut av kommunstyrelsen, vilka ska ställas under
proposition.
Proposition – beslut av kommunstyrelsen
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill att
ärendet beslutas av kommunstyrelsen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill att
kommunstyrelsens ska besluta röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige
ska besluta röstar nej

Ja - 4
Ilko Corkovic (S)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej - 7
Sofie Loirendal (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Mattias Carlsson (FÖL)

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 4 ja-röster mot 7 nej-röster
att

ärendet inte ska beslutas av kommunstyrelsen utan skickas vidare till
kommunfullmäktige för behandling och beslut.

Yrkande
Monica Enberg (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse med
Migrationsverket enligt liggande förslag.
Marcel van Luijn (M), Per Lublin (nÖP) och Sofie Loirendal (FÖP) yrkar att
kommunstyrelsens ska föreslå kommunfullmäktige att inte teckna ny
överenskommelse med Migrationsverket enligt liggande förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; föreslå
kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt föreliggande förslag och
föreslå kommunfullmäktige att inte teckna överenskommelse enligt förslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition – föreslå kommunfullmäktige teckna överenskommelse
enligt förslag
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill föreslå
kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt föreliggande förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill föreslå
kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt föreliggande förslag
röstar ja. Den som inte vill föreslå kommunfullmäktige teckna avtal enligt
föreliggande förslag röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej - 5
Sofie Loirendal (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)
Mattias Carlsson (FÖL)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 5 nej-röster föreslå
kommunfullmäktige
att

teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt förslag.

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Marcel van Luijn (M) och Thomas Johnsson (M) (BILAGA 1)
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
_____________________________
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Dnr 2014/13-510 KS

Medfinansieringsavtal cirkulationsplats Rälla, trafikplan väg 136.
I tjänsteskrivelse 2015-12-23 och vid dagens sammanträde redogör markoch exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist för ärendet och förslaget
att teckna medfinansieringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Den totala kostnaden för cirkulationsplatsen är uppskattad till 16 miljoner
kronor i prisläge maj 2013, inklusive kostnader för arkeologi och projektering.
Trafikverket utför alla ombyggnads- och nybyggnadsåtgärder vid Rälla.
Trafikverket tar också fram vägplan enligt väglagen samt bygghandling.
Trafikverket bekostar genom Regional plan merparten av åtgärderna med
14,3 mkr. Borgholms kommun åtar sig kostnader motsvarande 1,7 Mkr för ett
anslutande ben i cirkulationsplatsen, västerut mot dp Järnnian, samt
anslutning av gång- och cykelvägar kring cirkulationen. Kommunen ansvarar
även för detaljplaneändringar och den fastighetsbildning som erfordras och
de ev. kostnader detta medför.
Syftet med avtalet
Syftet med detta avtal är att reglera ansvarsfördelningen, parternas
ekonomiska åtagande och kommunens medfinansiering för ombyggnad av
korsningen i Rälla med väg 136 till en cirkulationsplats. Åtgärden i den
statliga infrastrukturen framgår av Regional plan 2014-2025. De första
åtgärderna enligt detta avtal är inplanerade till 2018.
Borgholms kommun har antagit en Fördjupad översiktsplan över området
Rälla-Stora Rör-Ekerum som vann laga kraft 2013-02-12. I denna fördjupade
översiktsplan finns ett antal områden utpekade för utveckling av bostäder och
verksamheter. Kommunen har redan antagit flera detaljplaner som avser
exploatering för ny bostadsbebyggelse i Rälla-Ekerum området. För att
ytterligare områden ska kunna byggas ut och för att Rälla och Stora Rör ska
kunna utvecklas som orter måste kommunen ta fram kompletterande
detaljplaner och bygga ut kommunal infrastruktur.
Avtalet berör Väg 136 vid Rälla och korsningen med väg 966,
Högsrumsvägen. Idag ansluter Högsrumsvägen 966 till väg 136 i Rälla från
öster. En grusväg, Rälla strandväg som är kommunal, ansluter från väster till
väg 136. Denna väg ansluter till området Järnnian. En ny anslutning till
planerad cirkulation på väg 136 möjliggör exploatering enligt detaljplan för
Järnnian.
Vidare kan en mindre omdragning av Högsrumsvägen 966 bli nödvändig för
att optimera cirkulationsplatsläget. Slutligen avses att möjliggöra för en
anslutning västerut till området Järnnian via cirkulationsplatsen. GC-vägen
förbi cirkulationsplatsen ingår i ombyggnaden och ansluter i norr mot gångoch cykelvägen till Ekerumsområdet. Gång- och cykelvägen genom
cirkulationen sker som en tätortsåtgärd och finansieras således av
kommunen.
Utdragsbestyrkande
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Ett separat avtal har slutits mellan Trafikverket och Ekerum Golf & Resort
AB, vilket behandlar ombyggnation av anslutningen till Ekerum från väg 136,
samt gång-och cykelväg inom Ekerums fastighet till fastighetsgräns i söder.
Gång- och cykelvägen ska ansluta till gång- och cykelvägen i nu föreliggande
avtal och utgör en del av sträckan brofästet – Borgholm.
Exploatören Ekerum Golf & Resort AB är genom tidigare avtal förbunden att
bland annat bekosta och anlägga anslutningar till väg 136 gällande
bostadsområdet Järnnian samt ersätta kommunen med 0,4 mkr i prisläge
december 2012 som en del av kostnaden för den västra anslutningen till väg
136 som Trafikverket begär ersättning för.
Borgholms kommun har genomfört två trafikutredningar Ekerum-Rälla-Stora
Rör; Vägverket konsult 2008 samt Vectura 2009. Utredningarna beskriver
den framtida trafiksituationen efter exploateringen för bostäder i Ekerum och
föreslår åtgärder för vägnätet.
I utredningen har tre alternativa placeringar föreslagits för en ny
cirkulationsplats i Rälla. Placeringen och utformning bestäms när kommande
kostnadsanalyser, samhällsnyttor samt miljöeffekter vägts mot varandra,
vilket sker i vägplaneskedet. En ny cirkulationsplats vid Rälla kommer att ta
ny mark i anspråk utanför befintligt vägområde. Det visar både den
förberedande studien samt tekniska utredning som har genomförts. Detta
innebär att en formell planprocess enligt väglagen behöver inledas och
vägplan upprättas. För kommunens del innebär detta att detaljplaner behöver
ändras.
Den totala kostnaden för cirkulationsplatsen är uppskattad till 16 mkr i
prisläge maj 2013, inklusive kostnader för arkeologi och projektering.
Trafikverket utför åtgärd 1, 2, 3 och 4 enligt avtalet, dvs alla ombyggnadsoch nybyggnadsåtgärder vid Rälla. Trafikverket tar också fram vägplan enligt
väglagen samt bygghandling.
Trafikverket bekostar genom Regional plan åtgärderna 1, 2 och 3 med 14,3
mkr. Borgholms kommun åtar sig att vara kostnadsansvarig gentemot
Trafikverket för åtgärd 4 med 1,7 mkr: Ett anslutande ben i
cirkulationsplatsen, västerut mot dp Järnnian, samt anslutning av
gång/cykelvägar kring cirkulationen. Kommunen ansvarar även för
detaljplaneändringar och den fastighetsbildning som erfordras och de
eventuella kostnader detta medför.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 26
kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende väg 136 - ombyggnad av anslutning samt korsning vid Rälla och
väg 966.
att uppdra till ekonomiavdelningen att budgetera 2 mkr för att täcka kommunens kommande kostnad i 2018-2019 års investeringsbudget.

Utdragsbestyrkande

74 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna föreliggande medfinansieringsavtal med Trafikverket
avseende väg 136 - ombyggnad av anslutning samt korsning vid
Rälla och väg 966.

att

uppdra till ekonomiavdelningen att budgetera 2 mkr för att täcka
kommunens kommande kostnad i 2018-2019 års investeringsbudget.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

Utdragsbestyrkande

75

76
TRV 2015/104603
Medfinansieringsavtal avseende väg 136, ombyggnad av anslutning samt korsning vid Rälla och väg 966
§1

Parter

Trafikverket, region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge (Trafikverket)
Borgholms kommun, org.nr 212000-0795, Box 52, 387 21 Borgholm (kommunen)
Mellan parterna har följande avtal träffats.
§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal:
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) – En process där parterna skapar en gemensam bild av de brister som finns i
transportsystemet. För att avhjälpa dessa brister identifieras lämpliga åtgärder.
Vägplan – En i väglagen obligatorisk åtgärd inför större vägbyggen. I vägplanen beskrivs vägens slutliga
utformning. Efter det att vägplanen vunnit laga kraft kan mark tas i anspråk för byggande av vägen
Väghållaransvar - Reglerar ansvaret för byggande samt framtida drift och underhåll av vägen.
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets definition inför val av åtgärd:
Steg 1: ”tänk om”, åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transporttjänst.
Steg 2: ”optimera”, åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon.
Steg 3: ”bygg om”, begränsade ombyggnadsåtgärder.
Steg 4: ”bygg nytt”, nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Projektledning omfattar Trafikverkets projektorganisations arbetsinsats och kostnader för underlag för
genomförande av åtgärderna 1 -4 i § 5.
Vägplan: Den formella fysiska planeringsprocessen vilket inkluderar eventuellt framtagande av
miljökonsekvensbeskrivning samt flera formella samråd.
GC: Gång- och cykelväg
§3

Syfte och bakgrund

Åtgärder på väg 136 från Brofästet i söder till Borgholm i norr ingår i den regionala transportplanen
2014-2025.
Syftet med detta avtal är att reglera ansvarsfördelningen, parternas ekonomiska åtagande och
kommunens medfinansiering för ombyggnad av korsningen i Rälla med väg 136 till en cirkulationsplats.
Borgholms kommun har antagit en Fördjupad översiktsplan över området Rälla – Stora Rör – Ekerum
som vann laga kraft 2013-02-12. I denna fördjupade översiktsplan finns ett antal områden utpekade för
utveckling av bostäder och verksamheter. Kommunen har redan antagit flera detaljplaner som avser
exploatering för ny bostadsbebyggelse i Rälla - Ekerum området. För att ytterligare områden ska kunna
byggas ut och för att Rälla och Stora Rör ska kunna utvecklas som orter måste kommunen ta fram
kompletterande detaljplaner och bygga ut kommunal infrastruktur. För den statliga delen finns medel
avsatta för åtgärder på väg 136 mellan brofästet och Borgholm i den regionala transportplanen 2014 –
2025 och delar av dessa kommer att användas för nu aktuell åtgärd.
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Detta avtal berör Väg 136 vid Rälla och korsningen med väg 966, Högsrumsvägen. Idag ansluter
Högsrumsvägen 966 till väg 136 i Rälla från öster. En grusväg, Rälla strandväg som är kommunal,
ansluter från väster till väg 136. Denna väg ansluter till området Järnnian. En ny anslutning till planerad
cirkulation på väg 136 möjliggör exploatering enligt detaljplan för Järnnian.
Vidare kan en mindre omdragning av Högsrumsvägen 966 bli nödvändig för att optimera
cirkulationsplatsläget. Beroende på var cirkulationsplatsen placeras kan det bli möjligt för Borgholms
kommun att utveckla förbättrat handels- och centrumområde i Rälla. Slutligen avses att möjliggöra för
en anslutning västerut till området Järnnian via cirkulationsplatsen. GC-vägen förbi cirkulationsplatsen
ingår i ombyggnaden och ansluter i norr mot gång- och cykelvägen till Ekerumsområdet. Gång- och
cykelvägen genom cirkulationen sker som en tätortsåtgärd och finansieras således av kommunen.

Ett separat avtal (Trafikverkets Dnr: TRV 2015/93724) har slutits mellan Trafikverket och Ekerum
Golf & Resort AB, vilket behandlar ombyggnation av anslutningen till Ekerum från väg 136, samt gångoch cykelväg inom Ekerums fastighet till fastighetsgräns i söder. GC-vägen ska enligt TRV 2015/93724
ansluta till GC-vägen i nu föreliggande avtal och utgör en del av sträckan brofästet – Borgholm.
Åtgärden i den statliga infrastrukturen framgår av Regional plan 2014-2025. De första åtgärderna enligt
detta avtal är inplanerade till 2018.
§4

Tidigare utredningar och överenskommelser

Utredningar
Under 2007 upprättade dåvarande Vägverket en förstudie, Objektnr. 833291 och 824020, med förslag
till åtgärder för väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm som är indelad i delsträckor. Rälla–Borgholm
är en av delsträckorna. Länsstyrelsen har beslutat att ombyggnaden av vägen kan innebära betydande
miljöpåverkan.
Borgholms kommun har genomfört två trafikutredningar Ekerum-Rälla-Stora Rör, Vägverket konsult
2008 samt Vectura 2009. Utredningarna beskriver den framtida trafiksituationen efter exploateringen
för bostäder i Ekerum och föreslår åtgärder för vägnätet.
Trafikverket har genomfört en teknisk utredning, Objektnr. 87833343, som färdigställdes 2013, för
sträckan Rälla–Borgholm där Trafikverket utvecklar:




Hur och var väg 136 kan breddas för att skapa en mötesfri 2+1-väg
Var en separat GC-väg kan lokaliseras.
Alternativa korsningsutformningar Ekerum, Rälla, St Rör

I utredningen har tre alternativa placeringar föreslagits för en ny cirkulationsplats i Rälla (se bilaga).
Placeringen och utformning bestäms när kommande kostnadsanalyser, samhällsnyttor samt
miljöeffekter vägts mot varandra, vilket sker i vägplaneskedet. En ny cirkulationsplats vid Rälla kommer
att ta ny mark i anspråk utanför befintligt vägområde. Det visar både den förberedande studien samt
tekniska utredning som har genomförts. Detta innebär att en formell planprocess enligt väglagen
behöver inledas och vägplan upprättas. För kommunens del innebär detta att detaljplaner behöver
ändras.
De tidigare genomförda utredningarna innebär att en ÅVS för objektet inte behöver utföras.
Överenskommelser
Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering om objektet.
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§5

Beskrivning av åtgärder och kostnader

Den totala kostnaden är uppskattad till 16 miljoner kronor i prisläge maj 2013 och omfattar
nedanstående åtgärder, inklusive kostnader för arkeologi, projektering.

Nr. Åtgärder

FyrstegsUtförare
principen
Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)
1 Ombyggnad av korsningen i Rälla
till cirkulationsplats med fyra
anslutande ben Åtgärd 1 -två ben,
väg 136.
2 Ombyggnad av väg 966 från
cirkulationsplats till befintlig
Högsrumsväg. Åtgärd 2- ett ben
3 GC-väg norrut Väster om väg 136
anslutande mot GC på Ekerums
fastighet enligt avtal TRV
2015/93724.

Kostnad
(Mkr)

3/4

Trafikverket

7,8

3/4

Trafikverket

4,1

3/4

Trafikverket

2,4

SUMMA

14,3

Åtgärder som ansluter i den statliga anläggningen
4 Ett anslutande ben i
cirkulationsplatsen, västerut mot
Dp järnnian, samt anslutande GCvägar kring cirkulationen.

3/4

Trafikverket

SUMMA
Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

1,7

1,7
16

Trafikverket utför åtgärderna 1, 2, 3 och 4 vid Rälla. Trafikverket tar också fram vägplan enligt väglagen
samt bygghandling.
Valet av lokalisering av cirkulationen har stor påverkan på kostnaden för åtgärd 2. Högsta bedömda
kostnad anges ovan.
Totalkostnaden är uppskattad i samband med att den tekniska utredningen genomförts.
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§6

Finansiering

Kostnaderna i Mkr för åtgärderna 1, 2, 3 och 4 finansieras enligt nedanstående tabell:
Åtgärder enligt § 5
Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd
Finansiär
SUMMA
1
2
3
4
TRV Regi onal pl an
14,3
7,8
4,1
2,4
Borghol ms Kommun
1,7
1,7
SUMMA

16,0

7,8

4,1

2,4

1,7

Trafikverket bekostar genom Regional plan åtgärderna 1,2 och 3.
Borgholms kommun åtar sig att vara kostnadsansvarig gentemot Trafikverket för åtgärd 4.
§7

Ansvarsfördelning för genomförande

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra åtgärd 1,2 och 3 inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal
under § 5.
2. Trafikverket ska utföra åtgärd 4 som ansluter till den statliga infrastrukturen och som omfattas av
detta avtal under § 5.
3. Trafikverket tillhandahåller, projektledning för projektering och byggledning för genomförande av
åtgärderna.
4. Trafikverket ansvarar för marklösen för tillkommande statliga vägområden.
5. Trafikverket ansvarar för den formella processen med att upprätta och fastställa vägplan enligt
väglagen och att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid
genomförande av åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
6. Trafikverket hanterar ledningsflytt som eventuellt behövs vid genomförandet av åtgärden 1-3.
Kommunens ansvar
1. Kommunen är kostnadsansvarig gentemot Trafikverket, för åtgärd 4 enligt § 5.
2. Kommunen ansvarar för detaljplaneändringar och fastighetsbildning som erfordras och de ev
kostnader detta medför.
Väghållaransvar
Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och kommer att sköta och bekosta framtida drift och
underhåll samt eventuell förnyelse av de anläggningar som skapas genom åtgärd 1, 2 samt 3 enl. §5 och
som kan anses höra till den allmänna vägen. Trafikverkets väghållningsområde för allmän väg 136 samt
väg 966 kommer därmed att utökas i mindre omfattning i och med åtgärden. De anläggningar som
skapas genom åtgärd 4 och som eventuellt istället bör höra till den enskilda vägen ska överlåtas av
Trafikverket till samfälligheten senast i samband med kommande anläggningsförrättning berörande
vägen.
Generella Principer
Parterna åtar sig att bereda den andra parten möjligheter att delta vid projekterings- och byggmöten
samt besiktningar avseende de i avtalet ingående delarna, samt samordna den kommunala och statliga
planering behövs.
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§8

Hantering av kostnadsförändringar

Om den totala kostnaden vid tidpunkten för anbudens öppnande överstiger objektets bedömda kostnad
med mer än 20 % när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt vägindex ska respektive part ges
möjlighet att omförhandla detta avtal.
Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande. Kostnadsökningar till följd av
partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten om inte annat överenskommits
skriftligt i förväg.
§9

Betalning av medfinansieringen

Trafikverkets rekvirering av åtgärd 4 i § 5 ska ske löpande i takt med att kostnaderna upparbetas
Rekvisition av medel görs på adress enligt §1.
§10

Projektorganisation och former för parternas samarbete

Parterna ansvarar för genomförandet av sina respektive åtgärder enligt § 5. Parterna beslutar
självständigt i genomförandet av sina respektive åtgärder. Samordning mellan kommunens och
Trafikverkets planering ska dock ske vid behov.
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i
särskild ordning.
Respektive part ska ges möjlighet att delta i slut- och garantibesiktningar.
§11

Tidplan

Åtgärderna beräknas kunna påbörjas år 2018
§12

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Detta avtal upphör att gälla om inte av någon av åtgärderna 1, 2, 3 och 4 har påbörjats
senast 2021-12-31.
§13

Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska undertecknas av parterna för att vara giltiga.
Tvist på grund av denna överenskommelse ska avgöras av svensk domstol.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signatur…………

Signatur……………
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Av detta avtal är 2 exemplar upprättade och utväxlade, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

--------------------------------------------

----------------------------------------------------

Maria Hellqvist, Planeringschef
Trafikverket Region Syd

Ilko Corkovic, Kommunalråd
Borgholms kommun

Lars-Gunnar Fagerberg, t.f. Kommunchef
Borgholms kommun

Bilagor:
1. Teknisk utredning
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Analys av läge för eventuell cirkulationsplats vid Rälla
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Analys av läge för eventuell cirkulationsplats vid Rälla affär
Bakgrund och problematik
Mötesfri väg
För att på sikt kunna stänga direktutfarter till väg 136 söder om affären i Rälla krävs på västra sidan
om väg 136 utförande av en parallell lokalväg för att samla upp fastigheterna som idag är anslutna
direkt till väg 136. Det förutsätts också att den lokalväg som föreslås löpa söderut på västra sidan om
väg 136 skall användas som cykelstråk och därigenom utgår behov av att anlägga en separat GC-väg
utmed väg 136 längs lokalvägens sträckning. Den tänkta lokalvägen behöver anslutas till väg 136 på
ett trafiksäkert sätt. En cirkulationsplats skulle passa in för båda trafiksäker anslutning samt i det
sammanhang en etapputbyggnad av mötesfriheten sker.
Exploateringsplaner
Det pågår en exploatering av området väster och nordväst om Rälla (Ekerum) och det finns ett behov
att om möjligt ansluta trafiken från delar av exploateringen till väg 136. För att detta skall vara
möjligt krävs en trafiksäker anslutning till väg 136.
Borgholms kommun har översiktliga planer på att utveckla Rälla samhälle genom att föröka
åstadkomma någon form av ”torgbildning” i området kring affären. Detta är dock svårt att
åstadkomma på ett bra sätt med det läge som väg 966 ansluter mot väg 136 idag.
En cirkulationsplats har vid diskussioner kunna passa in i de planer som kommunen har.
Passage av väg 136 för oskyddade trafikanter
I höjd med affären i Rälla finns idag ett övergångsställe över väg 136. Tidigt i arbetet med den
tekniska utredningen studerades möjligheterna att utföra denna passage planskild under väg 136. I
samband med att idén med en cirkulationsplats växte fram väcktes även tanken på att passage i plan
möjligen skulle kunna vara möjlig genom refugerna i cirkulationsplatsen istället för planskildhet som
innebär både intrång och kostnader.
Områdesproblematik
Det område som studerats för cirkulationsplats har flera problempunkter. Det rör sig bland annat
om:





Förslagens påverkan på egendom (fastigheter/hus)
Förslagets påverkan på kulturintressen(infart till Rälla gård med murar mm)
Förslagets påverkan på naturintressen (Allé vid infart till Rälla gård, träd med höga
naturvärden öster om väg 136 mm)
Förslagets påverkan på trafikflödet på väg 136
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Översikt studerade alternativ
För placering av cirkulationsplats har tre olika lägen studerats. Dessa benämns ”syd”, ”mitt” och
”norr”. Denna översiktliga analys syftar till att försöka ge en samlad bild över konsekvenserna av de
olika föreslagna alternativen.
För samtliga alternativ gäller att rondellens radie är R=15m och cirkulationsplatsens yttre
körbanekant är R=21m. Med den valda storleken uppnås det avstånd (växlingssträcka) mellan
refugerna i de anslutande benen som beräknats fram via Capcal (20-25m erfordras, se annat
dokument). Växlingssträckan för de redovisade alternativen varierar mellan 22-30 m beroende på
vilken anslutningsvinkel de anslutande benen har.
Samtliga alternativ föreslås också utföras med någon form av oval rondellyta där prioritering av
trafikströmmen på väg 136 kan göras när det inte råder turisttrafik.

Överkörbar yta

Överkörbar yta

Överkörbara ytor för prioritering av trafiken på väg 136 under lågsäsong.
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Nedan visas en översikt (blå linjer) av de alternativa lägen som studerats samt olika möjliga lösningar
för lokalväg.

Infart Rälla gård

Norr
Syd
Mitt
Väg 966
Alternativa lägen för cirkulationsplats i Rälla (blå linjer). Röda linjer avser studerade alternativ för GCväg.
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Inget av de nedan redovisade alternativen är detaljprojekterade utan utgör endast skisser för att få
en uppfattning om åtgärdernas omfattning.

Alternativ syd

Infart
Rälla gård

Alternativet innebär att cirkulationsplatsen placeras söder om Rälla affär. En eller möjligen två nya
hållplatser behöver byggas. Anslutning från väg 966 till parkering/torgyta placeras långt från
cirkulationsplatsen för att minska risken för köbildning ut på väg 136.








Väg 966 ges en annan dragning. Två fastigheter drabbas av totalintrång som sannolikt leder
till inlösen.
Två större solitära träd öster om väg 136 kan påverkas.
Ingen påverkan bedöms ske på infarten till Rälla gård
Yta för torgbildning lösgörs när befintligt läge för väg 966 utgår.
Liten påverkan på landskapsbilden för trafikanter på väg 136, främst för de som kommer
norrifrån. Lokalvägen väster om väg 136 ”smälter in” i den vegetationsridå som finns utmed
infarten till Rälla gård.
Två planpassager bedöms krävas över väg 136 för att tillfredsställa kopplingen för GC mellan
Ekerum och affären i Rälla.
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Alternativ mitt

Infart
Rälla gård

Alternativet innebär att cirkulationsplatsen placeras i befintlig korsning med väg 966. Befintliga
hållplatser behöver endast kompletteras med GC-vägar och plattformar. Passagen av infarten till
Rälla gård med lokalväg utförs på plats med minsta möjliga påverkan på murar och träd. Avsmalning
(vägbredd 3,5m) bör övervägas där lokalväg korsar infarten till Rälla gård.






Öster om väg 136 kan till stora delar mark som redan är upplåten för trafikändamål nyttjas.
Minst intrång i ny mark.
Stor påverkan på infarten till Rälla gård både vid grindarna/murarna (väg 136) samt vid
korsning av lokalväg.
Ingen yta för torgbildning lösgörs.
Måttlig påverkan på landskapsbilden för trafikanter på väg 136. Lokalvägen väster om väg
136 ”smälter in” i den vegetationsridå som finns utmed infarten till Rälla gård.
En planpassage bedöms tillräckligt över väg 136
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Alternativ norr
Infart
Rälla gård

Alternativet innebär att cirkulationsplatsen placeras norr om befintlig korsning med väg 966. En ny
hållplats behöver byggas. Passagen av infarten till Rälla gård med lokalväg utförs på plats med minsta
möjliga påverkan på murar och träd. Avsmalning (vägbredd 3,5m) bör övervägas där lokalväg korsar
infarten till Rälla gård.






Väg 966 ges en annan dragning. En till två fastigheter drabbas av intrång som kan leda till
inlösen.
Påverkan på infarten till Rälla sker endast vid korsning med lokalväg.
Yta för torgbildning lösgörs när befintligt läge för väg 966 utgår.
Påverkan på landskapsbilden kan bli stor i och med att lokalvägen väster om väg 136 placeras
på åkermark och vägen blir då väldigt dominant i omgivningen.
En planpassage bedöms tillräckligt över väg 136
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Samlad bedömning av effekter, konsekvenser och måluppfyllelse
Nedan framgår en samlad bedömning av de olika parametrar som behandlats i denna analys.

Utbyggnadens omfattning (kostnad)
Fastighetsintrång (antal ”påverkande hus”)
Lösgör yta för torgbildning i Rälla
Störningar på trafikflöde på väg 136 vid planpassager för GC (antal
planpassager)
Påverkan på landskapsbilden
Intrång på infarten till Rälla gård (Grindar/murar vid väg 136)
Intrång på infarten till Rälla gård (korsning med lokalväg)
Påverkar solitära träd med utpekade naturvärden öster om väg 136

8

Syd
Stor
2
Ja
2
Liten
Nej
Nej
Ja

Mitt Norr
Minst
Stor
0
1-2
Nej
Ja
1
1
Stor
Ja
Ja
Nej

Störst
Nej
Ja
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-01-19

1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 16

Dnr 2015/2-083 KS

Tillsättande av Tillfällig fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på norra Öland.
Till dagens sammanträde har partierna uppmanats att inkomma med
förslag på representanter till rubricerade fullmäktigeberedning.
Kommunfullmäktige biföll 2011-09-12 § 128 en motion från Christina
Ateva (C) som innebär
att kommunfullmäktige vid ett kommande sammanträde tillsätter en tillfällig beredning för landsbygdsutveckling på norra Öland omfattande
Böda, Högby Källa, Persnäs, Föra, Alböke och Löt gamla socknar,
samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag till kommunfullmäktige på riktlinjer och budget för den tillfälliga beredningens arbete.
Kommunfullmäktige godkände 2012-02-13 § 30 riktlinjer för
tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Kommunfullmäktige godkände 2012-02-13 § 31 riktlinjer och budget
för den Tillfälliga fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på
norra Öland.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att tillsättningen av denna fullmäktigeberedning
ska frångå antagna riktlinjer vad avser partiernas representation i
beredningen, så att alla nio partierna i fullmäktige får utse var sin ledamot
och ersättare i beredningen.
Stig Bertilsson (C) yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde, då
antagna riktlinjer i och med Corkovics förslag inte följs.
Maria Lindmark (MP) stöder Corkovics yrkande.
Eddie Forsman (M) yrkar att antagna arvodesregler avseende ej
tjänstgörande ersättare även ska omfatta denna tillfälliga
fullmäktigeberedning, vilket innebär ett avsteg från antagna riktlinjer.
Stig Bertilsson (C) yrkar att denna fullmäktigeberedning ska frångå
antagna riktlinjer även vad avser val av ordförande, innebärande att
endast ordförande och en vice ordförande ska väljas.
Ordföranden ställer avgivna yrkanden under proposition enligt följande:
Proposition – antal ledamöter/ersättare
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige
stöder förslaget.

Utdragsbestyrkande
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1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Proposition – ärendet ska utgå
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Proposition – avsteg från riktlinjer avseende arvodering
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige
stöder förslaget.
Proposition – avsteg ordförandeval
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige
stöder förslaget.

Förslag ledamot/ersättare, ordföranden
Följande ledamöter och ersättare föreslås:
Socialdemokraterna
Framtid Öland
Moderaterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Ledamot
Ilko Corkovic
Tomas Lind
Carl Malgerud
Mats Karlsson
Arne Sjögren
Bertil Lundgren
Lars-Erik Larsson

Nya Ölandspartiet
Sverigedemokraterna

Per Lublin
Kjell-Ivar Karlsson

Ersättare
Sofie Fohlin-Gustafsson
Mattias Carlsson
Jan Erici
Eva Wahlgren
Sofie Jakobsson
Maria Lindmark
vakans i avvaktan på ny
sammanräkning
Roland Wickholm
Lasse Leijon

Ilko Corkovic (S) föreslås till ordförande
Carl Malgerud (M) föreslås till vice ordförande.
Propositionsställande
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige utser
förslagna personer till ordinarie ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande.
Ordföranden redogör för presidiets förslag att slutrapportering ska ske 1
oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar således
att

frångå antagna riktlinjer avseende antal ledamöter/ersätttare,
antal ordföranden samt arvodering av ej tjänstgörande ersättare
för denna fullmäktigeberedning.

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2015-01-19

1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE
att

tillsätta Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på
norra Öland enligt följande:
Ledamot
Ilko Corkovic (S)
Tomas Lind (FÖL)
Carl Malgerud (M)
Mats Karlsson (C)
Arne Sjögren (KD)
Bertil Lundgren (MP)
Lars-Erik Larsson (V)
Per Lublin (nÖP)
Kjell-Ivar Karlsson (SD)

Ersättare
Sofie Fohlin-Gustafsson (S)
Mattias Carlsson (FÖL)
Jan Erici (M)
Eva Wahlgren (C)
Sofie Jakobsson (KD)
Maria Lindmark (MP)
vakans i avvaktan på ny sammanräkning

Roland Wickholm (nÖP)
Lasse Leijon (SD)

att

utse Ilko Corkovic (S) till ordförande.

att

utse Carl Malgerud (M) till vice ordförande.

att

slutrapportering ska ske senast 1 oktober 2015.

____________________________

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 14

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Dnr 2015/220-080 KS

Uppdragsbeskrivning för tillfällig Demokratiberedning.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-1 § 156
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Ledamöter och ersättare utses när pågående fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland är avslutad.

Till dagens sammanträde finns av kommunfullmäktiges presidium upprättat
förslag på uppdragsbeskrivning till den tillfälliga fullmäktigeberedningen.
Marcel van Luijn (M) och Maria Lindmark (MP) föreslår att beredningen bör ta
del av "2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande”.
Per Lublin föreslår följande redaktionella ändringar
Viktiga utredningsfrågor är: Med vem ska kommunens företrädare ha dialog?

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
uppdragsbeskrivning enligt följande:
Beredningen ska bestå av en ordinarie och en personlig ersättare från varje
parti som är representerat i kommunfullmäktige.
Den ekonomiska ramen utgör det belopp som är avsatt i 2016 års budget.
Beredningen får en tidsram på sju månader från det att dess ledamöter valts i
fullmäktige.
Uppdraget går ut på att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan utformas och utvecklas.
Beredningen bör ta del av ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och
jämlikt inflytande”
Viktiga utredningsfrågor är: Med vem ska kommunens företrädare ha dia
log? Hur når vi grupper vi behöver lyssna på? Hur kan man skapa former för
delaktighet och inflytande i det lokala samhällets utveckling?
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Beredningen ska lämna sitt slutliga förslag för beslut och verkställighet i
kommunfullmäktige senast 2016-09-12.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Uppdragsbeskrivning för tillfällig fullmäktigeberedning ”Medborgardialog”

Beredningen skall bestå av en ordinarie och en personlig ersättare från varje parti
som är representerat i kommunfullmäktige.
Den ekonomiska ramen utgör det belopp som är avsatt i 2016 års budget.
Beredningen får en tidsram på sju månader från det att dess ledamöter valts i
fullmäktige.
Uppdraget går ut på att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan utformas och
utvecklas.
Viktiga utredningsfrågor är; Med vem ska kommunen ha dialog? Hur når vi grupper vi
behöver lyssna på? Hur kan man skapa former för delaktighet och inflytande i det
lokala samhällets utveckling?
Beredningen ska lämna sitt slutliga förslag för beslut och verkställighet i
kommunfullmäktige senast 2016-09-12
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 239

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2014/197-109 KS

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.
_______________________________
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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

