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§ 18
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________
§ 19
Godkännande av dagordning.
Ordföranden informerar om följande komplettering av dagordningen:
- Extraärende; Interpellation från Ilko Corkovic (S) till kommunstyrelsens
ordförande Lisbeth Lennartsson (C) gällande Ölands Näringslivskontor.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning med ovan
meddelade förändring.
____________________________

§ 20

Dnr 2010/186-008 KS

Medborgarförslag (Camilla Lindblom) - lazergamehall.
Camilla Lindblom, Räpplingevägen 76, 387 94 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2010-04-15
att en lazergamehall ska byggas i Borgholm.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-05-03 § 56 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-25 § 284 till
kultur- och fritidsnämnden
att inkomma med kostnadsutredning senast 2010-08-31 innan remiss av
medborgarförslaget till partigrupperna.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnade 2010-0928 § 7 fritidsansvariges uträkning enligt följande till kommunstyrelsens
arbetsutskott:
Att bygga (nyproduktion) en industrihall 20 m x 60 m= 1 200m2 beräknas kosta 11 400 000 kronor. Kostnaden är beräknad på ett pris på 9 500
kronor/m2 exklusive anslutningsavgifter, markanskaffning och lazergameutrustning. Driftkostnaden uppgår till 250 kronor/m2 och år enligt REPAB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-10-19 § 512
medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30.
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Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall. Pröva om man kan anordna med skateboardrampen och att söka privata aktörer.
Centerpartiet: Avslag. Gärna lazergamehall men det måste vara företag
som bygger och driver den. Kommunen har inte råd.
Vänsterpartiet: Avslag. Vi behöver satsa på en upprustning av fritidsgården till ett Ungdomens hus. Det blir möjliggjort genom den organisatoriska förändring som genomförs. Utbildningsnämnden bör får ett uppdrag
att genomföra en sådan förändring.
Moderaterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 594 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 24 kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

____________________________

§ 21

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation från Gunnar Aldestam (S) till och svar från kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) gällande kommunens skolverksamhet.
Kommunfullmäktige medger rätt för Gunnar Aldestam (S) att framställa
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C)
enlig följande:
” En viktig övergripande målsättning för kommunen måste vara att den
utvecklas på ett sådant sätt att alltfler företag vill etablera sig och att fler
människor vill bosätta sig permanent. Nya tankar och idéer måste därför
utvecklas för att Borgholms kommun skall bli en attraktiv plats för såväl
människor som företag. Att ha en bra och fungerande skolverksamhet är
en central och självklar del i ett sådant utvecklingsarbete.
En berättigad fråga är vad som planeras för den fortsatta skolverksamheten i vår kommun. Majoriteten verkar inte ha en enhetlig linje. Vad är det
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som gäller? Det är inte rationellt och sjyst att vi diskuterar inför varje
budget överlevnad av skolor på östra sidan vilka har en god elevutveckling framöver. Personalen och föräldrarna är självklart oroliga över utvecklingen.
Med anledning av ovan önskar vi svar på följande fråga:
Hur ser den långsiktiga planen ut för skolans verksamhet och hur samverkar den med den övriga kommunala utvecklingsplanen?”
Kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
” När det gäller långsiktig planering för skolans verksamhet och samverkan med den övriga kommunala utvecklingsplanen så vet du såväl som
jag att den övergripande kommunala utvecklingsplanen Vision 2014 (eller
2020) inte är antagen än. I den reviderade skolutvecklingsplan, som antagits av kommunfullmäktige april 2009, finns tydliga mål för verksamheten men inget om organisationens utformning.
I egenskap av kommunstyrelsens ordförande och Centerpolitiker så beklagar jag djupt de nedläggningar av skolor som vi såväl som många
andra kommuner på grund av elevminskning har tvingats göra under de
senaste åren. Ett genomgripande kvalitetsutvecklingsarbete har gett resultat inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och vi vet nu att
vid nationella kunskapsjämförelser så går det mycket bra för eleverna i
Borgholms kommun. Vi vet också att kostnaden per elev är hög i jämförelse med andra kommuner men har ännu inte hela orsaken. Uppdraget
till tjänstemännen är att under år 2011 tydligare specificera de driftskostnader i form av lokaler etc. som inte gäller de personalresurser som exempelvis utbildningsnämnden har i sin budget.
Dessa driftskostnader måste bli påverkbara och synliga för all personal i
kommunal verksamhet, särskilt i en bekymmersam ekonomisk situation.
I Centerpartiet instämmer vi i vikten av att bibehålla skolorna på östra
sidan. Ett sätt att få arbetsro för framtiden och som även kan öka intresset för inflyttning till östra sidan än mer är att driva dem i friskoleform enligt många föräldrars önskan.
När det gäller framtidens skolorganisation så är det kommunfullmäktige
som har att ta ställning till detta. Om en majoritet av fullmäktiges ledamöter vill ha skolorna kvar på östra sidan så är det rimligt att detta fastställs i den kommande långsiktiga handlingsplanen.”
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________
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Dnr 2008/36-109 KS

Motion (Per Lublin) – Webb-inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträden.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2008-01-28
att kommunfullmäktige beslutar om införande av webb-inspelningar från
kommunfullmäktiges alla sammanträden som skall hållas tillgängliga
på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2008-02-12 § 73
motionen till partigrupperna och IT-avdelningen för synpunkter.
Remissvar inom från:
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Avslag.
Folkpartiet: Avstår från yttrande.
Kristdemokraterna: Avslag.
IT-chef Stefan Henriksson:
”Webbsändningar från KF-sammanträden är ett tämligen utbrett fenomen
i kommunsverige. Ett axplock av kommuner som tillhandahåller sändningar i en eller annan form är: Västervik, Falköping, Sandviken, Huddinge,
Borås, Sigtuna, Härnösand, Östersund, Ljusdal, Boden, Mark, Lund, Ulricehamn, Växjö, Eskilstuna. Listan är ingalunda komplett.
Jag har studerat sändningar från ett antal av ovanstående kommuner och
kan konstatera att behållningen av utsändningarna varierar starkt i relation till hur ”proffsigt” det är gjort. Faktorer som spelar in här är bland
annat hur många kameror som används, ljudupptagningen, om det finns
en aktiv ”kameraman”, om hur eventuella dokument presenteras med
mera.
De utsändningar som jag fann mest tilltalande var Västerviks. I Västerviks
kommun är det informationsavdelningen som ansvarar för utsändningarna. Man gjorde två stycken tester under 2007 och har nu beslutat sig för
att permanenta försöket. Man har införskaffat egen kamerautrustning
men hyr in själva sändningstjänsten. I snitt uppskattar de att cirka 30-50
personer ser på direktsändningen och att cirka 200 personer går in och
tittar på sammanträdena i efterhand. Omräknad till vår befolkningsmängd
skulle en tittarprognos bli cirka 10-15 respektive 60 personer. Kostnaden
per sammanträde är cirka 10 000 kr efter att vissa investeringar gjorts.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2008-03-25 § 141 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till de investerings- och driftskostnader webb-inspelningarna kräver.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-08 redogjorde ordförande
Lisbeth Lennartsson (C) för ärendet. Det noterades att kommunfullmäktigesammanträden i vissa kommuner sänds via närradio till kommuninvånarna. Detta skulle vara ett mindre kostsamt alternativ.
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Kommunstyrelsen föreslog 2008-04-08 § 37, efter propositionsställande, kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28 § 25 efter votering
att genom minoritetsåterremiss återremittera ärendet för fortsatt utredning.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-05-06 förelåg
skrivelse från Per Lublin (ÖP) med ytterligare uppgifter om webb-inspelningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-05-06 § 225
att bjuda in Håkan Gullberg, Abiliteam, till arbetsutskottet 2008-09-02
för demonstration av systemet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-09-02 informerade Håkan Gullberg, Abiliteam, om webb-inspelningar och olika slags
webb-sändningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2008-09-02 § 381 till ITavdelningen
att undersöka möjlighet och intresse av att även tillgängliggöra annan
kommunal information via webb-tv.
Ärendet har efter ett flertal påminnelser inte återrapporterats av ITavdelningen och tas därför upp till förnyad behandling vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2010-04-20 § 187
ärendet till kommunfullmäktiges presidium för beslut om hur motionen
ska behandlas.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-10-25 redogjorde ordförande Jan Erici (M) för presidiets bedömning av ärendet.
Maria Lindmark (MP), Per Lublin (ÖP) och Erik Arvidsson (M) framför vikten av att tillgängliggöra kommunfullmäktigesammanträden på webb-tv.
Kommunfullmäktige överlämnade 2010-10-25 § 148 ärendet till
kommunstyrelsen för vidare beredning inför beslut.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-11-30 var Håkan Gullberg från företaget Abiliteam på nytt inbjuden för att presentera
webbtv-lösning för arbetsutskottet och kommunfullmäktiges presidium.
Grundmodulen för den enklaste webbtv-lösningen omfattar en kamera
som kompletteras med en serverprogramvara. Möjligheten att se sändningen är begränsad till ett visst antal ”tittare”. Med ADSL ca 50 samtida
tittare för en billigare modul och upp till 300 med en dyrare. Om man är
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medveten att något ärende kan vara extra intressant kan man köpa till
flera ”stolar”.
Systemet kan även användas vid olika internutbildningar, föreläsningar
musikevenemang som då kan läggas ut på interna eller externa hemsidan.
Förutsättningen för en webbtv-lösning är att kommunfullmäktige flyttar
tillbaka sina sammanträden till stadshuset, vilket kommunfullmäktiges
presidium ställer sig positiva till.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 576 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 11 kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C), Erik Arvidsson (-) och Per Lublin (ÖP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 23

Dnr 2010/101-109 KS

Motion (Per Lublin) - öppen förskola.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2010-03-16 att kommunfullmäktige beslutar
att öppen förskoleverksamhet skall startas utan dröjsmål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-03-23 § 128
motionen till partigrupperna och utbildningsnämnden för synpunkter senast 2010-05-14.
Remissvar inkom från:
Socialdemokraterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
Moderaterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INGA REMISSVAR
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-25 § 271 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-09-14 § 137 kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunfullmäktige återremitterade 2010-09-27 § 125 motionen
för att ge utbildningsnämnden ny möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-10-19 § 509
motionen till utbildningsnämnden för synpunkter senast 2010-11-30.
Remissvar:
Utbildningsnämnden 2010-10-20 § 72: Ställer sig positiv till att öppna
en Öppen förskola i samband med familjecentral.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-23 § 562 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Det noterades att kommunfullmäktige 2010-09-27 biföll en liknande motion där öppen förskola förslogs öppnas snarast antingen fristående eller i
samverkan på en familjecentral.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 17 kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå motionen
röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej.”
Vid omröstningen avges 38 ja-röster och 3 nej-röster (BILAGA 2).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 3 nej-röster
att

avslå motionen.

Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP) och Thomas Wahlqvist (ÖP).
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____________________________

§ 24

Dnr 2010/343-109 KS

Motion (Anders Marell (C)) - Inrättande av förtroendevald post
som oppositionsråd.
Anders Marell (C) föreslår i motion 2010-10-31
att kommunstyrelsens arbetsutskott ersätts av två kommunalråd, ett från
majoriteten och ett från oppositionen.
Motionen remitterades 2010-11-02 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Avslag.
Vänsterpartiet: Bifall Bra förslag som kan ge Borgholms politiken ett lyft
och en spänstighet.
Moderaterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag. Bör utredas i samband med översyn av hela den
politiska organisationen.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 608 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 18 kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) reserverade
sig mot beslutet.
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Per Lublin (ÖP)
och Erik Arvidsson (-) yrkar återremiss på motionen för att behandlas i
den kommande parlamentariska gruppen.
Eddie Forsman (M) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Vid propositionställande på återremissyrkandet eller om ärendet skall avgöras idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla återremissyrkandet.
Beslut
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Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera motionen för att behandlas i den kommande parlamentariska gruppen.

____________________________

§ 25

Dnr 2010/344-109 KS

Motion (Anders Marell (C)) - inrättande av medborgarutskott i
kommunfullmäktige.
Anders Marell (C) föreslår i motion 2010-10-31
att kommunfullmäktige inrättar ett utskott bestående av en ledamot för
varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppgift att vara
mottagare av kommuninvånarnas synpunkter på de kommunala verksamheternas funktion, motsvarande landstingets patientnämnd.
Motionen remitterades 2010-11-02 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Avslag. Landstingets patientnämnd innefattar även kommunal hälso-sjukvård. I övrigt är förtroendevalda i nämnder och styrelsers roll att representera medborgarna. Verksamheten och dess måluppfyllelse granskas även av revisorerna.
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag. Idén är bra men bör utredas i samband med översyn av hela den politiska organisationen.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 609 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 19 kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) reserverade
sig mot beslutet.
Yrkande
Bodil Rosengren (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) yrkar återremiss på motionen för
att behandlas i den kommande parlamentariska gruppen
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Proposition
Vid propositionställande på återremissyrkandet eller om ärendet skall avgöras idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla återremissyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera motionen för att behandlas i den kommande parlamentariska gruppen.

____________________________

§ 26

Dnr 2010/345-109 KS

Motion (Thomas Wahlqvist (ÖP)) - alla pulvermixer, buljonger och
kryddblandningar som innehåller smakförstärkare/glutamat
stryks från kommunens inköpslistor.
Thomas Wahlqvist (ÖP) föreslår i motion 2010-01-11
att kommunfullmäktige beslutar att alla pulvermixer, buljonger och
kryddblandningar som innehåller något av ämnena: Glutaminsyra
(E620), Natriumglutamat (E621), Kaliumglutamat (E622), Kalciumdiglutamat (E623), Monoammoniumglutamat (E624), Magnesiumdiglutamat (E625) samt Hydrolyserat protein i alla former stryks från
kommunens inköpslistor.
Motionen remitterades 2010-11-02 till partigrupperna och Borgholm Energi för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Avslag. Arbetet pågår redan.
Vänsterpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Borgholm Energi: Inga problem med förbud för Borgholm Energi. Smakförstärkarna glutamat E620-E625 samt hydrolyserat protein finns idag
endast i ett fåtal kryddblandningar och buljonger. Tillverkarna har tagit
bort glutamat i de flesta. De kryddblandningar och buljonger som innehåller dessa ämnen köps inte in av oss.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 1§ 610
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 20 kommunfullmäktige att
bifalla motionen med hänvisning till Borgholm Energis remissvar.
Yrkande
Justerandes sign
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Thomas Wahlqvist (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen med hänvisning till Borgholm Energis remissvar.

____________________________

§ 27

Dnr 2010/347-109 KS

Motion (Per Lublin (ÖP)) - dubbla talarstolar samt placering vid
podiet.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2010-11-02 kommunfullmäktige besluta
att dubbla talarstolar ska finnas tillgängligt vid kommunfullmäktige sam
manträden samt
att placeringen vid podiet ses över.
Motionen remitterades 2010-11-03 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Centerpartiet: Avslag.
Moderaterna: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Övriga remissinstanser inga remissvar.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-12-21 meddelade Ilko Corkovic
(S) att socialdemokraterna bifaller motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 611 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 21 kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

____________________________
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Dnr 2010/356-109 KS

Motion (ÖP) - kommunjurist.
Ölandspartiet föreslår i motion 2010-11-10
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att omgående utreda frågan om egen kommunjurist och söka lämpliga kontakter med närliggande kommuner.
Motionen remitterades 2010-11-10 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Centerpartiet: Avslag.
Moderaterna: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall. Utreda frågan om egen jurist i samband
med utredning av kommunledningskontorets kommande personalbehov i
samband med pensionsavgångar.
Kristdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag. Bör istället utredas vilka funktioner som (ev)
bör/behöver tillföras kommunledningskontoret (inte bara juridisk kompetens).
Ölandspartiet: Bifall.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 612
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 22 kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Yrkande
Bodil Rosengren (ÖP) och Per Lublin (ÖP) yrkar återremiss på motionen
för att behandlas i den kommande parlamentariska gruppen
Eddie Forsman (M) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på återremissyrkandet eller om ärendet skall
avgöras idag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ” Den som vill avgöra ärendet
idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej (BILAGA 3).
Vid voteringen avges 38 ja-röster och 3 nej-röster vilket innebär att ärendet skall avgöras idag.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå motionen och finner kommunfullmäktige besluta att avslå
densamma.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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18-35
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservation
Bodil Rosengren (ÖP), Per Lublin (ÖP) och Thomas Wahlqvist (ÖP).
____________________________

§ 29

Dnr 2010/357-109 KS

Motion (S) - Exponering av kultur på Slottsskolan.
Socialdemokraterna föreslår genom Sune Axelsson i motion 2010-11-07
att ett särskilt utrymme ställs till förfogande för utvecklandekonst i samband med Slottsskolans renovering för att därmed möjliggöra utveckling och samspel mellan elever, konstnärer och besökare.
att etablera ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen samt ett
antal konstnärer för att skapa förutsättningar för en bra utformning
av exponeringsutrymmet.
Motionen remitterades 2010-11-16 till partigrupperna, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för synpunkter senast 2010-12-10.
Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Utbildningsnämnden: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Kultur- och fritidsnämnden: Bifall.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 613 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 23 kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Yrkande
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerandes sign

bifalla motionen.

Utdragsbestyrkande
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____________________________

§ 30

Dnr 2010/373-045 KS

Ansökan om kommunal borgen, Folkets Hus i Borgholm.
Folkets Hus i Borgholm ansöker i skrivelse inkommen 2010-12-13 om
kommunal borgen på ca 700 tkr för införskaffande av D-bioanläggning
med 3D samt ombyggnad av maskinistrum.
Föreningen har varit i kontakt med Ölandsbank för att låna pengar till anläggningen. Banken ställer sig positiv men önskar att föreningen ansöker
om kommunal borgen för att underlätta kreditgivningen. Av skrivelsen
framgår att med beräknad budget kommer föreningen att lösa lånet inom
två år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2010-12-21 § 605
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen 2011-01-18 redogjorde
kommunchef Lars Frick för ärendet och den av kommunen begärda redovisningen för investeringen i Folkets hus. Det konstateras att föreningen
har för avsikt att lösa lånet inom två år.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 12 efter votering med 8 jaröster mot 3 nej-röster kommunfullmäktige att bevilja kommunal borgen
på maximalt 700 tkr till Folkets Hus i Borgholm.
Det noterades
- att föreningen måste lämna in styrelsebeslut om kommunal borgen och
detaljerad budgetredovisning innan ärendet tas upp till behandling i
kommunfullmäktige.
- att kommunens tidigare beviljade borgen är slutamorterad och därmed
löst.
Eddie Forsman (M) reserverade sig.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C), Ilko Corkovic (S), Erik Arvidsson (-), Bodil Rosengren (ÖP) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Eddie Forsman (M) och Peter Bengtsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller
avslå kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta att
bifalla detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja kommunal borgen på maximalt 700 tkr till Folkets Hus i
Borgholm.

Reservation
Eddie Forsman (M), Mikael Borgström (M), Eva Karlström (M), Peter
Bengtsson (M),Marcel van Luijn (M), Febe Degerman (M), Ann-Kristin
Forsman (M), Siw Nilsson (M) och Jan Erici (M).
Särskilt yttrande
Per Lublin (ÖP): Jag ser gärna att kommunen i samband med borgensåtagandet tillförsäkrar sig en garanti att utrustningen övergår i kommunens
ägo därest Folkets Hus-föreningen inte skulle klara att iaktaga sina förpliktelser gentemot här aktuell kreditgivare.
____________________________

§ 31

Dnr 2010/375-175 KS

Tillstånd och tillsyn, explosiva varor.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2010-12-01 § 293 kommunstyrelsen
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
1 september 2010 trädde en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i
kraft. Detta innebär bland annat att kommunerna tagit över polismyndighetens ansvar för tillsyn och tillståndsgivning för explosiva varor. Inom
kommunerna måsta man därmed besluta vem eller vilka som ska ansvara
för de olika uppgifterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg 2010-12-21 § 616 att ansvarsfördelningen för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor bör vara lika på hela Öland, och föreslog därmed kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 14 kommunfullmäktige
- att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
- att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt

att

Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

____________________________

§ 32

Dnr 2008/503-020 KS

Chefspolicy för Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige antog 2004-04-26 § 36 ledarpolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-10-28 föreslog
ordföranden Lisbeth Lennartsson (c) att det i rådande ekonomiska läge är
dags att aktualisera ledarpolicyn och eventuellt revidera densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2008-10-28 § 457 till
chefsgruppen
att tillsätta en grupp för aktualisering av ledarpolicyn.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-05-25 förelåg
förslag till revidering av ledarpolicyn. Knutet till ledarpolicyn kommer
även att finnas kontrakt med respektive chef och manual för introduktion
av nya chefer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-25 § 289 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad ledarpolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-15 redogjorde kommunchef Lars Frick för ledarpolicyn. Sedan kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde 2010-05-25 har dokumentet förtydligats något på tre punkter.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-06-15 § 94 anta kommunfullmäktige reviderad ledarpolicy för Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-06 § 108, då en tredjedel av
ledamöterna begärde detta,
att återremittera ärendet för klargörande av vem som är ledare och vem
som avses i ledarpolicyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2010-09-21
§ 465 ledarpolicyn till chefsgruppen för klargörande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 573 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta chefspolicyn.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för ärendet.
Chefsgruppen har föreslagit att namnet på policyn ska ändras till chefspolicy. Med chef avses inom Borgholms kommun, ledare som har personalansvar.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-01-18 § 16 kommunfullmäktige
anta följande chefspolicy.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (ÖP) yrkar följande kompletteringar att stycket:
¾

stödja politiker och ledning genom sin sakkunskap tillhandahålla information och beslutsunderlag från verksamhet och omvärld kompletteras med ”på ett partipolitiskt neutralt sätt”.

samt att följande tillägg görs
¾

”även vara en allmänhetens tjänsteman”.

Proposition
Vid propositionsställande på Per Lublins tilläggsyrkanden finner ordföranden kommunfullmäktige att avslå desamma
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar således
att

anta föreliggande chefspolicy enligt följande:

En chef i Borgholms kommun möter framtiden och utvecklar verksamheten genom att:

Justerandes sign

¾

stödja politiker och ledning genom sin sakkunskap tillhandahålla information och beslutsunderlag från verksamhet och omvärld

¾

samverka med andra enheter och förvaltningar och även med externa
parter så att kommunens gemensamma nytta sätts i första rummet

¾

vara en förebild och god representant för Borgholms kommun och
dess verksamheter i alla sammanhang

¾

vara lojal mot fattade beslut

¾

leda verksamheten så att den motsvarar uppställda mål samt krav på
kvalitet, service och effektivitet
Utdragsbestyrkande
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¾

delegera uppgifter till medarbetarna eftersom verksamhetens utveckling och förbättrade resultat sker genom medarbetarnas samlade insatser

¾

vara arbetsgivarens representant, samverka och kommunicera med
medarbetare och de fackliga organisationerna för en god arbetsmiljö
och ett öppet klimat byggt på delaktighet, respekt och tillit

¾

stödja och utveckla medarbetare genom samspel och vägledning
bland annat i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar

¾

verka för en god sekundärservice

Borgholms kommun stödjer sina chefer genom att erbjuda:
¾

stor frihet att inom givna förutsättningar leda verksamheten

¾

utrymme för avstämning med närmast överordnad chef avseende det
egna ledarskapet och den egna utvecklingen

¾

möjligheter att utveckla det egna ledarskapet i ledarutveckling och ledarnätverk.

____________________________

§ 33

Dnr 2010/330-116

Avsägelse av politiskt uppdrag, Gunnar Johansson.
Gunnar Johansson avsäger sig i skrivelse fortsatt uppdrag i styrelsen för
Böda Kronoparks utsynsrätt.
I skrivelsen föreslås som ny ordinarie ledamot Ulf Eriksson S Greda med
Mikael Axelsson Föra By som ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen samt

att

utse Ulf Eriksson S Greda som ny ordinarie ledamot med Mikael
Axelsson Föra By som ersättare i styrelsen för Böda Kronoparks utsynsrätt.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/155-432 KS

Meddelande; Begäran om tilläggsbudgetering; utredningsförslag,
Öij gamla latrindeponi.
I samband med behandling av Agenda 21-gruppens förslag till åtgärder
för en god vattenmiljö och vattenhushållning uppdrog kommunfullmäktige 2009-06-01 § 53 till Agenda 21-gruppen
att tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och Borgholm
Energi undersöka hur den f d latrinhanteringen vid Hörninge mosse
påverkar eller kan påverka vattenkvaliteten och vilka eventuella saneringsåtgärder som kan och bör vidtagas.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-12-08 förelåg
ett utredningsförslag upprättat av Baltic Enviro. Av förslaget framgår att
syftet med undersökningen är att beskriva omgivningspåverkan av deponin med avseende på
- föroreningshalter i grundvattnet, främst BOD 7, kväve och fosfor.
- spridningsvägen och påverkansområde i grundvattnet och ytvatten.
Av förslaget framgår även förslag till vilka arbeten som bör göras vid Öij.
Enligt Baltic Enviro uppgår företagets kostnad för arbetena till 75 tkr varav ca 30 tkr är kostnad för rördrivning, inmätning av rören och analyser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2009-12-08 § 541 kommunstyrelsen
att överlämna utredningsförslaget till kommunfullmäktige för beslut om
tilläggsbudgetering om 75 000 kronor för uppdraget.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick att kommunledningskontoret tillsammans med ekonomiavdelningen funnit lösning på
finansieringen inom befintlig ram.
Yrkande
Sune Axelsson (s), Maria Lindmark (mp) och Eddie Forsman (m) yrkar att
finansiering sker genom ianspråktagande av medel inom befintlig budget.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla
Sune Axelssons m fl yrkande.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-19 § 6
att

godkänna utredningsförslag avseende Öij gamla latrinhantering,

att

anvisa 75 tkr ur konto 1100-9201 projekt 1005, samt

att

uppdra till Agenda 21-samordnaren att beställa tjänsten.

Ärendet skulle enligt beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige för
kännedom om handläggningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga meddelandet till handlingarna.

____________________________

§ 35

Dnr 2011/36-101

Interpellation från Ilko Corkovic (S) till och svar från kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) gällande Ölands Näringslivskontor.
Kommunfullmäktige medger rätt för Ilko Corkovic (S) att framställa interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) enligt
följande:
” Ölandskommunerna beslutade att från och med den 1 juli 2008 överföra
respektive Ölandskommuns näringslivskontor till en gemensam näringslivsorganisation, ”Ölands Näringslivskontor” som ansvarar för det kommunala näringslivsarbetet, internationella kontakter och EU-arbete m m.
Denna ligger under Ölands kommunalförbunds ansvar.
Vilka samordningsvinster (ekonomiska och verksamhetsmässiga) har
uppnåtts med ett gemensamt näringslivskontor och på vilket sätt?
På vilket sätt anser du att näringslivsfrågor bör bedrivas i framtiden?”
Kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
Det ligger en omfattande historik bakom det nu gemensamma Ölands
Näringslivskontor. Det började i grunden med en motion gällande en
kommun på Öland där beslut om utredning togs i kommunfullmäktige här
i Borgholm 20050613 §42.
Detta ledde till att bägge kommunledningarna under hösten 2007 enades
om att förespråka Öland-En kommun.
I september 2007 fick kommuncheferna i uppdrag att utreda möjligheten
av ett Ölandsgemensamt näringslivskontor för att stärka det kommunala
näringslivsarbetet. Avsikten var en framåtsyftande gemensam satsning
för ”att aktivt medverka till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt på
Öland” med huvudmålet ”Fler arbetstillfällen och åretruntboende på hela
ön”
Strategierna i utgångsläget var:
1.Stärka och utveckla befintliga företag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2.Främja besöksnäringens tillväxtmöjligheter i samarbete med Ölands Turist AB.
3.Initiera rekrytering och nyetablering av företag
4. Öka nyföretagandet
5.Tillvarata nya möjligheter genom omvärldsbevakning och internationella
kontakter.
Direktiven från en enig direktion i Ölands Kommunalförbund var att verksamheten skall arbeta projektinriktat och på så sätt ta hem så mycket externa pengar som möjligt till företagsutveckling på Öland.
De samordningsvinster som räknades in var att Ölandskommunerna i
samtliga förekommande fall inom olika områden representerades av en
tjänsteman istället för två och att företagare med intresse av att etablera
sig på Öland inte möttes av kommungränser som en försvårande omständighet.
Med stöd av medel från Tillväxtverket påbörjades tidigt år 2009 arbetet
med framtagande av en Näringslivsstrategi för Öland. Arbetet har skett
under ledning av en styrgrupp med en majoritet av företagare. Ordförande var Mårten Lindberg VD Ölands Bank. Styrelsen bestod av 15 företagare från norr till söder samt de bägge kommunstyrelsearbetsutskotten och
kommuncheferna. Strategin antogs av Ölands kommunalförbund i juni
2010 och ett antal mätbara mål för näringslivsverksamheten har nu arbetats fram med sikte på år 2015.
Jag anser att näringslivsfrågorna även fortsättningsvis bör bedrivas i nära
samarbete med företagen på Öland.
Jag ser gärna att det redan beslutade Ölands Näringslivsråd tillsätts snarast och att deltagande företagare får verkligt inflytande på arbetet i
Ölands Näringslivskontor.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad
____________________________
§ 36
Information
Avslutningsvis informerar ordföranden om och bjuder in kommunfullmäktigeledamöterna till ett gemensamt gruppmöte för alla partier i Stadshuset måndag den 28/2 kl. 19.00 för redovisning av förslaget till ”Fördjupad
Översiktsplan för Rälla-Stora Rör”.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

